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Kruiswoordraadsel 

De juiste oplossing van de 
vorige puzzel werd ons be-
zorgd door De Maeyer Ar-
mand uit flat 369. Proficiat 
en proost !  

6. Soort étagere …. – grootouder 

7. Muziekstuk – slede 

8. Spinnenweb – trouw zweren 

9. Deel van jaar – stukje gras 

10.  Rekker  

Vertikaal : 

1. Omdat het moet – Multiple Sclerose – 

Boom 

2. Vrouwsnaam – bol – computer 

3. Lidwoord – windrichting – uitroep 

4. Flop  

5. Pers. voornaamwoord – ooit  

Horizontaal : 

1. Neo – rust 

2. Lofdicht – stok 

3. Meisjesnaam - patrones van 

de begijnen 

4. Bol 

5. Snel 

6. Morgen (SP) – getal 

7. S… Dievanongs – rem 

8. Boom 

9. Drug – schop 

10. …. en schande – voorzetsel  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   I K   A L L E E N 

2   M U U R P I A N O 

3 A M   I     A U T O 

4 P U T   V       E R 

5   N A A I K R A N S 

6   I N V A L   F   E 

7 O T T O   A L   V   

8 T E E N   M A D E N 

9   I   D A   S I E R 

10 S T A   H E T E R   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Uit de oude doos 
Foto uit de oude doos gekregen van 

Magda Janssens. 

Ter herkennen : 

Een van onze bewoonsters namelijk 

Gaby Waayeret en Magda zelf. Gaby 

was een uitstekend naaister Zij 

heeft in de jaren zeventig het 

trouwkleed van Magda gemaakt. 

(oktober 1972) 

Singer naaimachine  

Vroeger en nu. 
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Afscheid van Ingrid 
Zoals jullie intussen wel weten is Ingrid Meert sinds 1 mei, na een carrière van 

39 jaar bij het OCMW, op pensioen gegaan. Ingrid startte haar carrière binnen 

het OCMW op de algemene sociale dienst. Bij de opening van De Reiger maakte 

zij de overstap naar de sociale dienst van de rusthuizen. Zo stond zij met hart 

en ziel in voor zowel De Reiger, Modestus als RVT De Pelikaan. Zij was al die ja-

ren een aanspreekpunt en zeer toegankelijk voor alle bewoners en hun familie-

leden. Wij willen haar dan ook van harte bedanken voor de jarenlange samen-

werking en haar onvoorwaardelijke inzet. Wij zullen ons uiterste best doen om 

de sociale dienst op een gelijkaardige manier te behartigen. 

In naam van het hele OCMW wensen we Ingrid een welverdiend pensioen toe! 

Sofie & Elke  
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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 

Woensdag Annabel Bruggeman voormiddag 

Donderdag Karin De Ploey hele dag 

Vrijdag Karin De Ploey voormiddag 

Openingsuren in WZC ’t Blauwhof: 

Dinsdag Nancy Poeck hele dag 

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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Ik was er “geire” bij 
Maandag 24 april : Verjaardagsborrel 

Een heel klein groepje jarigen in april maar zeker zo ge-
zellig. Met een hapje en een drankje vierden we hun ver-
jaardag. Gespreksonderwerp was in hoofdzaak de brand-
oefening van het voorbije weekend en de erfgoeddag. 

Nogmaals een proficiat aan onze jarigen! 

Dinsdag en vrijdag 25 en 28 april : info valpreventie 

Tijdens deze week van de valpreventie sloegen de diensten ergotherapie en ki-
nesitherapie de handen in elkaar.  Zij verzorgden tijdens 2 momenten een na-
middag voor onze bewoners om hen tips te geven.  Het waren uiteraard alle-
maal tips om te voorkomen om te vallen.  Dit werd aangetoond aan de hand 
van een toneeltje, dat al es grappig was want met vallen wordt al eens gela-
chen…maar toch kan dit zeer ernstig aflopen en dan vooral als je wat ouder 
wordt!  Nadien werd ook nog aan iedereen een foldertje meegegeven, dit als 

geheugensteuntje waarop men vooral moet letten om niet te vallen. 

Donderdag 27 april : Uitstap Roxy 

Vandaag trad “Boma” op in de Roxy.  Wat moesten we 
daar van verwachten van die worstendraaier van FC de 
kampioenen?? Marijn De Valk is ooit gestart met een 
zangcarrière als Marino Falco en nu ook bracht hij een 
hele reeks mooie en vooral nostalgische liedjes.  Het 
was zeer leuk om naar te luisteren alleen soms jammer 
dat er geen dansvloer was in de Roxy.  Toch genoten al 
onze aanwezige bewoners en was weerom een leuke na-

middag te vlug voorbij! 
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Donderdag 4 mei : Uitstap Gaverland 

Om 13u vertrokken we richting Gaverland en de zon deed zo haar best. Eerst 
gingen we langs de 15 kappellekes en deden de bedevaartsweg onder begelei-
ding van Marc Van Lombergen die daarna voor ons speciaal een viering deed in 
de grote kapel. We kregen zeker ook de kans om een kaarsje aan te steken of 
om eentje te kopen om mee te nemen. Voor onze gelovige bewoners een top 
namiddag die we afsloten in de Mops met een lekkere pannenkoek en tas kof-
fie. Smet Roger was jarig en deze dag was hij ook 52 jaar getrouwd met zijn 
echtgenote Annick. Nogmaals dikke proficiat en ja we kregen een extra trakta-

tie van dit koppel waarvoor dank. 

Dinsdag 9 mei : Mannenclub 

Weeral pech vandaag want nogmaals stond er petanque op het programma en 
ja … weeral was het te fris om naar buiten te gaan.  Geen nood, we hadden een 
noodprogramma voorzien.  Op onze speeltafels lag het potspel klaar en in 2 
groepjes speelden we een wedstrijdje.  Nadien daagden we elkander nog eens 
uit in het spel “vier op een rij”.  Dit ziet er echter makkelijker uit dan het is. 

Het juiste inzicht is hier zeer belangrijk! 
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Donderdag 11 mei : Kiemen 

Ons maandelijks spel bingo was weer 
een succes. Na een lekkere tas koffie 
of thee begonnen we ons spel met een 
interim afroeper : “de Julien”. Hij 
heeft zijn best gedaan! De winnaar 
voor de maand mei is Verhulst Layke, 
zij is alvast met de beker naar huis en 
een welness cadeautje. Vermeulen 
Lisette. Van Herck Marcella, Heeffer 
Joanna en Engels Suzanne kregen ook 
hun presentje mee. Top 5 valt steeds in de prijzen maar niet getreurd de pun-

ten tellen steeds mee voor het eindtotaal en dan heeft iedereen prijs! 

 

Vrijdag 12 mei: ontspanningsnamiddag met de leerlingen van Carolus 

Hoe mooi was onze feestzaal nu ingericht!  32 leerlingen van de Carolus-school 
verzorgden vandaag een ontspanningsnamiddag voor onze bewoners.  In elke 
hoek van de zaal iets anders: schoonheidssalon, volksspelen, bewegingsoefe-
ningen, een lekker theehuisje met poffertjes en een muzikale quiz.  Al onze 
bewoners konden deelnemen aan de verschillende kraampjes en gingen dan 
ook allemaal met een kleine attentie naar huis.  Een gezellige drukte waarvan 

zowel onze bewoners als de leerlingen genoten hebben. 
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Dinsdag 16 mei : Oma’s koken 

Het witte goud, zo noemen ze de asperges. Het is weer den tijd dus konden we 
het niet nalaten om aspergesoep te maken en asperges op Vlaamse wijze. Er 
ging heel wat kuiswerk aan vooraf maar het loonde de moeite, het was smul-

len! 

Woensdag 17 mei : Feestmaaltijd met optreden. 

34 jaar “De Reiger” en het was weer feest! Paling in ’t groen of een vidéke. Er 
was in totaal 100 kg levende paling gestroopt en klaar gemaakt door onze fan-
tastische keukenploeg. Hij was super lekker en er is van genoten! Ook het ko-
ninginnehapje viel in de smaak en daar een lekker glaasje wijn bij, meer moet 
dat niet zijn. Na de maaltijd kwam er nog een lekker stuk taart met koffie of 
thee. Door een accidentje op de weg was onze artist een beetje later maar we 
dronken dan nog een glaasje en zo waren we helemaal klaar om onze benen te 
strekken en werd er een duchtig dansje geplasseerd. Het was een aangename 
namiddag voor bewoners en hun echtgenote en ook voor onze bewoners van de 
aanleunwoningen. Toch nog eens een bedankje aan alle personeelsleden voor 
hun inzet in de zaal maar ook voor de bewoners die op hun kamer waren bleven 

door omstandigheden. 
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Dinsdag 23 mei : Ontbijtbuffet 4de verdiep 

Een heerlijk ontbijtbuffet stond klaar in de dagzaal op het 4de verdiep om onze 
bewoners eens extra te verwennen. Om goe 8u vielen de eerste bewoners bin-
nen want de vers afgebakken pistolets en koffiekoekjes rook je al van ver. We 
starten met een glaasje fruitsap en dan was het uitkiezen aan dit heerlijke buf-
fet. Wat zullen we eerst eten? Er werden ook eitjes naar keuze gebakken of ge-
roerd. Er was fruit, er was yoghurt en nog zoveel meer. De buikjes werden goed 
gevuld en dan hebben we nog wat nagenoten van elkaars gezelschap. Voorstel 
van de bewoners van het 4de verdiep of dit niet wekelijks kan plaats vinden ;-) 
Dank aan het verplegend personeel om iedereen op tijd aan de ontbijttafel te 

mogen verwelkomen. 

 

Dinsdag 2 & 23 mei : Zanguurtje 

Desondanks het warme weer waren er toch weeral veel bewoners die kwamen 
zingen op ons laatste zanguurtje van de meimaand.  Ook ons Jeanneke was van 
de partij en speelde de liedjes vlot op haar elektronische orgel.  Iets rapper 
dan gewoonlijk dronken we een goede beker lekker(!) water en nadien vlogen 
we er nog voor een half uurtje in. Hoe dan ook, hoe warm het ook was…we lie-

ten het niet aan ons hart (en zangstem!) komen. 
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Project Yentel en Lauren: zithockey, wandelvoetbal, dans, fitometer, aero-

bic, swisse-ball 

Yentel en Lauren, twee studenten lichamelijke opvoeding hebben hier bij ons 
enkele activiteiten georganiseerd zoals zithockey, wandelvoetbal, dans, aerobic 
alsook een fit-o-meter op poten gezet. Hun activiteiten vielen zeker in de 
smaak, het was eens wat anders en door jonge meisjes gebracht : dit valt 

steeds in de smaak. 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van GAW residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

uur en verdiep in roze =  activiteit enkel voor de meer hulpbehoevende bewoners 

 

10u00  Gebedsdienst                      * & ** 
14u00  Gebruikersraad 
            Bewoners en familie welkom in de 

            feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Muzieknamiddag leerlingen 
           Sint-Joris 
            Leerlingen brengen een muzikale  

            quiz, in de feestzaal 

 

           Pinksteren 

 

           Pinkstermaandag 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Honorine Michiels wordt 100 jaar!! 
            Bewoners van het 3de verdiep 
            kunnen mee vieren in de feestzaal 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
            in de dagzaal 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Snoezelen 

17u00  Kaas– en wijnavond (feestzaal) 
            start om 17u00 in de feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u00  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Wandeling (gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (3de verdiep) 
           voor de bewoners van kamer 301 tot 
           kamer 315, in de dagzaal 
14u00  Crea (knutselen) ( 2de verdiep) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Kiemen 

            in de feestzaal, eerst is er koffie of 

            thee 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

Vrijdag 02 juni 

Donderdag 08 juni 

Maandag 04 juni 

Zondag 03 juni 

Donderdag 15 juni 

Maandag 12 juni 

Dinsdag 13 juni 

Woensdag 07 juni 

Maandag 19 juni 

Vrijdag 09 juni 

Donderdag 01 juni 

Woensdag 14 juni  

Vrijdag 16 juni 

Dinsdag 06 juni 
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Woensdag 28 juni 

 

09u00  Ophalen oud papier 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje> 

            De winkeldames komen langs alle 

            deuren met hun koopwaar 

14u00  Jubileum Marcel Blijweert en 

           Gaby Waayeret 

            60 jaar getrouwd, viering in de 

            feestzaal voor de bewoners van het 

            1ste verdiep 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Optreden Covery 
            in de feestzaal met dans en playback 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  De valies van het verleden 

           (1ste verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u00  Kokerellen (1ste verdiep) 
14u00  Verjaardagsborrel 
            jarigen van juni worden getrakteerd 

            in het animatielokaal 

 

10u00  Kamerbezoeken 

13u00  Uitstap Mannenclub 

            vertrek rond 13u, richting ….. 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  kaarten (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2e verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Kookactiviteit (gelijkvloers) 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u30  Bal populaire (1ste verdiep) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

 

Woensdag 21 juni 

Dinsdag 20 juni 

Donderdag 22 juni 

Vrijdag 23 juni 

Maandag 26 juni 

Dinsdag 27 juni 

Donderdag 30 juni 

Vrijdag 31 juni 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 
 

Jarigen in juni 

Achiel Ost 

K 323 

10 mei 2017 

Josette Thierens 

K 309 

16 mei 2017 

Georgette Hellinckx 

K 123 

17 mei 2017 

Robert Vergauwen 

k 123 

17 mei 2017 

Honorine Michiels  K 315 06 juni 100 jaar 

Maria Van Damme K 207 07 juni 71 jaar 

Rosa De Lamper K 401 09 juni 88 jaar 

Edeltraud Daggelinckx K 131 10 juni 71 jaar 

Elisa Dillen K 036 11 juni 89 jaar 

Liliane Geens K 209 12 juni 80 jaar 

Maria Segers K 217 17 juni 84 jaar 

Eddy De Groote K 409 20 juni 73 jaar 

Leonia Verhulst K 327 27 juni 98 jaar 

    

Leo Van den Vyver K 316 02 juli 97 jaar 
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Kortverblijf 
Walter Van Daele 

k 130 

overleden 28 april 2017 

Marie-Louise Bogaert  

k 130 

08 mei 2017 

Clara Verhelst 

k 310 KV 

19 mei 2017, naar ander kortverblijf 

Marie-Louise Van Eynde  

k 031B 

22 mei 2017 

Marie-José De Maeyer 

k 310 KV 

22 mei 2017 
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François Baeck 

k 012 

07 april 2017 

rechtzetting 

Overleden 

Eleonore De Bock 

k 323 

30 april 2017 

Paul De Wolf  

k 012 

01 mei 2017 

Esther De Wilde 

k 309 

06 mei 2017 

Renaat Permentier 

k 223 

16 mei 2017 

Annie Van Cleemput  

k 214 

18 mei 2017 
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Ik was er “geire” bij 
Zondag 23 april : Lenteconcert 

Door de reclame dat er werd gemaakt was het behoorlijk druk in de cafetaria. 

Onze bewoners, familie, kennissen konden meegenieten van de mooie melodie-

ën die ze voor ons brachten. Achteraf konden de muzikanten nog genieten van 

een gratis drankje dat hen werd aangeboden. Bedankt voor de leuke namiddag. 

Maandag 24 april : Bib en valpreventiequiz/parcours 

Met het parcours dat we hadden aangelegd was het weeral lachen en gieren. 

Met de obstakels die we hadden gezet krijgen onze bewoners meer zicht op 

waar je allemaal op moet letten. Na het parcours nog tijd voor een quiz met 

eerst een paar vragen dat ze enkel kunnen beantwoorden met (juist of fout). 

Intussen kwamen onze bibliotheekdames rond ook bij enkele nieuwe lezers en 

lezeressen. We kregen ook nog een mooie en nuttige folder vanuit De Reiger. 

Donderdag 27 april : Voorlezen Bib 

Alle Heiligen van Temse en omstreken kwamen deze keer aan bod bij Maria en 

Greet. Amelberga stak nog maar eens de Schelde over op haar steurvis.  Het 

ging over de communiefeesten en al die ander typische dingen van mei. Had-

den jullie trouwens ook al opgemerkt hoe mooi het vooraan in de hal van ons 

WZC versierd is en dat er heel wat vrome plechtige en eerste communiefoto’s 

bijhangen van het personeel dat hier bij ons werkt ? Wij kijken al uit naar be-

gin mei voor de volgende voorleessessie. 

Vrijdag 28 april : Kaas- en wijnavond 

Vanaf 17 uur werd het gezellig druk in onze feestzaal. Een hele ploeg mede-

werkers was al dagen (weken) bezig om alles weer in goede banen te leiden en 

voor te bereiden. Onze chef-kok kwam speciaal op verplaatsing naar hier om 

alles te helpen klaarmaken. En zo was alles in de puntjes in orde. Er was heel 

veel volk en voor alle zekerheid hadden we ook het podium al vrijgehouden. 

Alles verliep soepeltjes en geregeld en tegen een uur of elf verliet de laatste 

eter ons WZC. Ook ons bestuur en de directie waren van de partij. De meesten 

hadden ook een leuke prijs mee uit onze tombola. Een geslaagde avond die 

toch wat nieuw leven lijkt ingeblazen ! Tot volgend jaar dus ! En dank aan alle 

helpers en de Centrale Keuken voor de extra inspanning.  
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Dinsdag 2 mei : Schoolturnen 

De kinderen van het 5de leerjaar brachten onze bewoners een bezoekje. Ik heb 

de kinderen en de leerkracht een woordje uitleg gegeven zodat ze een beeld 

kunnen schetsen van wat een WZC ’t Blauwhof allemaal doet en hoe onze be-

woners hier terecht komen. Het was niet zomaar een bezoekje!!!!!  Ze kwamen 

met onze bewoners een bewegingsactiviteit doen. Eerst starten ze met een 

dansje zo konden onze bewoners achteraf eens meedoen. Daarna bliezen ze 

een ballon op om zo verschillende leuke oefeningen te doen met onze bewo-

ners. Er werd veel plezier gemaakt en gelachen. 

Woensdag 3 mei : matineeconcert en sjoelen 

Het was een drukke namiddag. Onze bewoners konden kiezen : ofwel naar het 

concertje gaan of liever op de actievere toer (sjoelen). Voor het concertje was 

er heel wat belangstelling, aangezien Michiel op een goed instrument kon spe-

len en zo hielden we het wel anderhalf uur vol, met wat klassiek, modern, en 

steeds om af te sluiten onze potpourri. Eugenie pinkte een traantje weg bij het 

‘auf wiedersehen’ en dat wil zeggen dat het goed was !!!! 

Vrijdag 5 mei : schoonheidssalon 

Het was weeral eens verwennamiddag voor onze bewoners. De meeste onder 

hen kiezen altijd eerst voor een  gelaatverzorging, vooral om dat dit heel ont-

spannen en slaapverwekkend is.  Daarna zorgde stagiaire Lotte nog voor een  

handmassage en eventueel nagels lakken. 
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Maandag 8 mei rijdend winkeltje  en ergo-spelletjes 

Ronny kwam rond met onze winkel en de boodschappen. In de namiddag kon-

den een tweetal residenten speciale oefeningetjes doen voor ‘geest en handen’ 

met stagiaire Lotte. 

Dinsdag 9 mei : zangkoor, bewegen 

Een beetje bewegen is goed voor ons conditie een beetje op pijl te houden. Er 

zijn verschillende manieren om te bewegen. We hebben eerst een opwarming  

gedaan. Daarna mochten de bewoners een sport  uitkiezen die we vanop onze 

stoel konden uitoefenen (bv. zwemmen, voetbal, krachtbal en hard lopen). Na-

dien hebben we onze zelfgemaakte parachute bovengehaald, dat was een leuke 

afsluiter.     

Beneden zongen we nog maar eens de sterren van den hemel over de Historie 

van de Jef en de snijdersbank. Over het smidje, Klokke Roeland en Hoezee, 

hoezee. En een tangoke om de sfeer er wat in te houden en dat gaat altijd over 

hetzelfde vogeltje ……… 

Woensdag 10 mei : gebedsdienst, wandelen in de lentezon 

Het was een druk bijgewoonde gebedsdienst met heel wat mensen van boven 

erbij ook. Er werd ook alvast wat vers fruitsap klaargemaakt. De weergoden 

zijn ons vandaag goed gezind. Zo kunnen we  met onze bewoners nog eens naar 

buiten  gaan. Een beetje frisse lucht, de zon, goed  om een dosis vitamine en 

energie op te doen ( wat wil een mens nog meer). Beneden maakte Lotte er 

mee werk van en boven animatrice Inge. 
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Donderdag 11 mei : voorlezen bibliotheek 

We maakten advocaat als snoepertje tussendoor en met een twaalftal mensen 

zaten we aan het podium bijeen en werd er gesproken over de goede oude tijd 

…. over Gaston en Leo en die kennen we natuurlijk allemaal !!!! 

Vrijdag 12 mei : koekjes bakken 

Waar komt die geur toch vandaan? De geur laat mij denken aan iets zoet zoals 

koekjes of gebak. Laten we eens gaan kijken ? Ja, ja  : het zijn koekjes! Onze 

residenten zijn lekkere koekjes aan het maken uit verschillende vormen. Eens 

kijken welke vormen er zoal bijzitten het zijn vormen; van verschillende soor-

ten dieren. 

Maandag 15 mei t./m. 19 mei : Rolstoelfiets 

Zoals voorzien werd maandag de rolstoelfiets gebracht om hem een ganse week 

uit te testen. Het weer zat al mee! Animatrice Inge en vrijwilliger Franky 

maakte als eerste een proeftest om te kijken hoe we dit ervaren en welke rou-

te gaan we nemen.( Moet zeggen het was een aangename ervaring). Nu kunnen 

onze bewoners genieten van het ritje. We rijden langs de Gelaagstraat naar de 

Lepelstraat om zo via de kil de dijk op te rijden. De reactie van onze bewoners 

was soms zo grappig en ze waren heel positief om dit eens te mogen ervaren. 

Als de collega’s tijd hadden konden zij ook eens met de  fiets rijden. Daar 

maakte Dieter graag gebruik van. In die  week tijd hebben  onze bewoners eens 

op een andere manier naar buiten geweest. Het was een leuke ervaring voor 

onze bewoners maar ook voor het personeel. 
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Maandag 15 mei : megabingo en bibliotheek 

Meggy kwam onze residenten van leesvoer voorzien en na de middag werd er 

bingo gespeeld, maar zoals steeds bij onze megabingo met een ganse hoop ver-

halen bij. Vooral zuster Palmyre moest het hierbij nogal eens ontgelden. Het 

was vanmiddag prachtig weer en zo moesten we toch onze airco aanzetten …… 

Dinsdag 16 mei : reminiscentie en rolstoelbeheer 

Wij hadden het over de verschrikkelijke ramp van den  Innovation zo een beet-

je bij het eten, wat ook weeral 50 jaar geleden is intussen want dat was op 22 

mei 1967. Bijzonder want Michiel heeft hierover een ganse map met originele 

krantenknipsels uit die tijd die nu eens goed van pas komt. Maar we gingen ook 

met een paar mensen de buiten op vanwege het goede weer. Intussen was het 

een drukte van belang voor het nazicht van de rolstoelen. 

Woensdag 17 mei : extraatje : petanquen 

Eugenie is technisch zeer bedreven in het petanquespel en Simonne wil zich na-

tuurlijk ook niet laten kennen en zo ketsten en vlogen de ballen en het 

‘zotteke’ lustig in het rond onder leiding van stagiaire Lotte …. En het zonnetje 

maar schijnen !!! 

Donderdag  18 mei : wafelbak jarigen 

Marie-Jeanne was jarig en daarom bakten we ze weer 

heerlijk bruin vanmiddag en ….. deelden we ze ook weer 

fijntjes uit zodat iedereen kon meegenieten van onze 

goudgele baksels … met suiker en slagroom : kok van 

dienst of wafelvrouw van dienst was Lotte. 

Vrijdag 19 mei : markten en confituur maken 

Door het slechte weer hebben we onze plannen voor de markt gewijzigd. Dus 

gaan we naar het bloemenhuis te Melsele. De bloemen daar stonden mooi in 

bloei. Er was voor iedereen wat wils. ‘Adde hier ou goesting nie vind, vindet 

nergens’. De aardbeiplanten waren 

ook van de partij. (mmm wat sma-

ken die aardbeien toch lekker!) Als 

laatste mochten onze residenten 

een bloemetje kiezen voor op hun 

kamer. Zo gingen we door met een 

bus vol bloemen. De bloemen zaten 

zo goed als op onze schoot. 
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HeeI de namiddag hebben we aardbeienconfituur gemaakt, terwijl de andere 

groep de bloemen van het bloemenhuis in de bloembak staken. Eerst de kopjes 

van de aardbeien snijden en dan de pot in terwijl de ander ging roeren. Sommi-

ge aardbeien gingen niet rechtstreeks de pot in maar wel de mond in. t Lokaal 

was gevuld met een lekker zoete geur. Bij het bloemschikken staken de man-

nen de handen uit de mouwen. Het was een echt teamwork! Zelfs bij de opkuis 

waren ze niet bang om hun handen vuil te maken. Met de bezem op de tafel 

vegen gaat het veel sneller! 

 

 

 

 

 

 

Maandag 22 mei :  Uitstap Gaverland en snoezelen 

Enkele residenten kwamen beneden relaxen op het snoezelbed in de namiddag 

en een andere groep bedevaarders van de bovenverdieping naar Gaverland 

trok, samen met onze diaken, Magda Janssens en enkele vrijwilligers. Een 

kaarsje branden is altijd fijn en we maakten een rondje langs de tuin om daar-

na in de Mops voor onze inwendige mens te gaan zorgen met ijsjes, wafels en 

pannenkoeken en hier en daar wat gerstenat. Meimaand is immers bedevaart-

maand. 

Dinsdag 23 mei : Wafelenbak boven en clown  : 

Vandaag was het de beurt aan de bovenverdieping en de jarige was  Mevr. Wa-

gemans Adrienne. Hoera,  smakelijk eten!!!!!  
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Vrijwilligersnieuw 

Marita Mees komt onze rangen vervoegen als vrijwilligster 

en zal een beetje polyvalent inzetbaar zijn, maar ook bij de 

toogploeg, na een inwerkperiode. Zij komt reeds zeer lang 

bij ons samen met Diaken André De Sloover en kent ons huis 

reeds zeer goed. Wij wensen haar een fijne tijd toe  ! 

 
 

Even over denken 
Alles is mooi fris groen zo halverwege mei. De vogeltjes zitten volop te broeden 

of vliegen druk heen en weer met pieren, mieren en vliegen om hun kroost 

groot te krijgen. Ook wij broeden leuke plannen voor jullie uit in deze mei-

maand, waar het even iets rustiger is. We gaan bewegen zoals het hoort en uit-

kijken naar juni : er wacht ons dan een drukke agenda zoals jullie op de activi-

teitenkalender van die maand kunnen zien. 

 

 

 

 

 

Stage ergotherapie 
Rond 24 april is Lotte uit Steendorp hier bij ons op stage 

gekomen. Zij is zorgkundige en nu ook tweedejaarsstu-

dente ergotherapie aan de Artesis Plantijn-hogeschool in 

Antwerpen en blijft vijf weken bij ons. Het is hard werken 

en leuke dingen ervaren, studeren, verkennen  en  bezig 

zijn. Tegen dat jullie dit lezen is ze alweer terug naar de 

schoolbanken vertrokken waar nog enkele drukke examen-

weken wachten. Bedankt Lotte voor je grote inzet ! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Pinstermaandag 

 

14u00  gezellig samenzijn 

15u00  reminiscentie (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Voorbereiding uitstap 

 

10u30  Grote uitstap Ster 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Uno 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

14u00  Zomerconcert (cafetaria) 

14u00  Geheugenspel (gelijkvloers) 

 

14u00  Bewegen 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

14u00  Zomerconcert (gelijkvloers) 

14u00  Sjoelen 

 

14u00  Ijssalon 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Ontbijtbuffet 

 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Wandelen 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  Zangkoor (gelijkvloers) 

14u00  Wandelnamiddag 

 

14u00  Wafelbak jarigen 

14u00  Voorleesmoment (gelijkvloers) 

 

14u00  Snoezelen 

 

09u30  Marktbezoek 

14u00  Oma’s keuken 

 

14u00  Voorbereiding Ronde 

 

14u00  Start Ronde van Steenrijk 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

Donderdag 15 juni 

Woensdag 14 juni 

Maandag 12 juni 

Maandag 19 juni 

Dinsdag 06 juni 

Donderdag 22 juni 

Dinsdag 13juni 

Vrijdag 16 juni 

Maandag 05 juni 

Woensdag 07 juni 

Dinsdag 20 juni 

Woensdag 21 juni 

Dinsdag 27 juni 

Woensdag 28 juni 

Donderdag 29 juni 

Vrijdag 30 juni 

Vrijdag 23 juni 

Maandag 26 juni 

Maandag 03 juli 

Dinsdag 04 juli 

Woensdag 05 juli 

Donderdag 08 juni 
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Jarigen in juni 
 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Francina De Wachter K 141 04 juni 86 jaar 

Elvire De Ryck K 137 07 juni 97 jaar 

Joanna Van Ieghem K 157 10 juni 85 jaar 

Clementina De Kerf K 026 20 juni 77 jaar 

Roger Meersman K 014 21 juni 82 jaar 

Greta Bauwelinck K 019 23 juni 80 jaar 

Francine de Schrijver K 139 24 juni 68 jaar 

De Souter Maria 

k 131 

18 mei 2017 
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Overleden 

 Robert Vercauteren 

k 131 

12 mei 2017 

Maria Foubert 

k 003 

15 mei 2017 

Urbain Weyn 

k 009 

20 mei 2017 

Adrienne Thoen 

k 143 

28 mei 2017 

Van Bogaert Berten 

k 142 

28 mei 2017 
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Jarigen in juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een woordje van Kristof …. 
Sinds 18 mei staat er een spiksplinternieuwe koffie machine in het dienstencen-

trum.  Deze machine zet koffie tas per tas met verse koffiebonen.  Zo heb je 

steeds een lekkere verse kop koffie op de juiste tempratuur.   

Naast de versheid van de koffie heb je als klant ook meer keuze.  We hebben 

nu de volgende koffies op onze kaart staan: 

 Een gewone lekkere verse tas koffie; 

 Een deca versie van de lekke-

re tas koffie; 

 Een heerlijke cappuccino, af-

getopt met gestoomde melk; 

 Een straffe espresso, voor een 

energieboost; 

 Een koffie verkeerd, half kof-

fie, half melk; 

 Een latte machiato met eerst 

melk dan mokka koffie en 

daarna nog een laagje ge-

stoomde melk, prachtig om te zien, lekker om te  drinken. 

Uiteraard staan er naast de verschillende koffies ook nog de warme choco, cho-

cochino (warme choco + slagroom), zwarte thee, rozenbottel thee, groene thee 

en Royco soep op de kaart.   

 

Jozef Soet Flat 246 04 juni 89 jaar 

Alice Van Meervenne  Flat 008 17 juni 87 jaar 

Lea Vande Voorde Flat 012 20 juni 79 jaar 

Liliana Remon Flat 363 28 juni 88 jaar 
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Bij een vers kopje koffie hoort een 

verse krant.  Sinds eind april heb-

ben we 2 extra krantentitels ter be-

schikking, zijnde Het Nieuwsblad en 

Wablieft!.  Wablieft! is een week-

krant die het nieuws in zeer klare 

taal en makkelijk leesbaar neder-

lands naar voor brengt.  Naast de 

Gazet Van Antwerpen, Het Laatste 

Nieuws en De Morgen hebben we 

dan 5 verschillende kranten. 

 

En het is nog niet gedaan met nieuwigheden.  

Vanaf juni zal er elke maand een nieuw Plus-

magazine ter beschikking zijn.  Plusmagazine 

staat boordevol informatie voor de 50 plusser.  

De artikels zijn onderverdeeld in vaste rubrie-

ken zoals ‘Geld & recht, ‘Gezondheid’, ‘Mens 

& samenleving’, ‘Lifestyle, cultuur & reizen, 

kortom een magazine op maat van onze bezoe-

kers.  

Geniet van de verse koffie en de nieuwe lees-

mogelijkheden! 

Groeten 

Kristof 
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Ik was er “geire” bij 
Dit was april / mei 2017 in Dienstencentrum ‘t Achterpoortje 

April 

20 april - Uitstap tentoonstelling gebroeders Van Raemdonck 

 De burgemeester in hoogsteigen persoon was onze gids van dienst; 

 Gedreven en vol enthousiasme begeleidde hij ons door de prachtige 

tentoonstelling over de Gebroeders Van Raemdonck; 

 9 deelnemers beleefden een leerrijke namiddag.  
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21 april – Kant liefdevol verZORGen 

 Een zeer ver ZORG de presentatie over kant, dankzij de uitgebreide 

expertise van Nancy van Artofil;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slechts 6 geïnteresseerde deelnemers;  
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23 maart-Muziekoptreden De Krakers  
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25 april – Dansnamiddag  met Deejee Gitte 

 De beelden zeggen meer dan duizend woorden   
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27 april - Bingo 

 Slechts 36 deelnemers, sinds onze verschijning in de krant is dit het 

minst aantal deelnemers bij de Bingo. 

28 april – Op stap naar Rome – reisverslag van voettocht naar Rome door 

Hugo Van Britsom 

 Hugo Van Britsom pracht een uitgebreid verslag over zijn voettocht 

naar Rome. 

 Er kwamen heel veel leuke anekdotes aanbod bij het zoeken naar 

slaapplaatsen of omtrent de ontmoetingen onderweg. 

 13 deelnemers luisterden geboeid naar zijn uitleg; 

 Wanneer je dit leest is Hugo opnieuw onderweg naar Czestochowa  in 

Polen;  

 Volgend jaar kunnen we hem dan opnieuw uitnodigen.  

Mei 

 9 mei - Crea: Oude dozen bekleden met stof.  Mooi, origineel en 

praktisch.  
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11 mei - Confort Plan infosessie over gezondheid en slapen 

 In de zelfde sfeer van de tupperware presentatie en de voorstel-

ling van de Victoria juwelen kwam Confort Plan hun slaappro-

ducten voorstellen; 

 Daarbij hadden ze voor elke deelnemer een cadeautje en voor het 

dienstencentrum een kleine doos met bingo prijzen. 

18 mei – Eerste sessie Hou je geheugen fit-ness 

 2 proefkonijnen namen deel aan de eerste sessie van Hou je geheu-

gen fit; 

 De rest was het vergeten!; 

 De trainingen zijn dus hard nodig. ;-)  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness! 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Els Bouchier 

 

               Pinkstermaandag = gesloten 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 12  € 2,50 

14u00 tot 16u00  Presentatie bouw- 

                          plannen nieuw LDC 

                          door secretaris 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Els Bouchier 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 13  € 2,50 

14u00 tot            Crea 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Els Bouchier 

14u30 tot            Volksspelen          € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 14  € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness! 

14u00 tot 16u00  Optreden Covery in 

                           feestzaal De Reiger 

            slechts 50 plaatsen, inschrijven is 

            aangewezen                             € 2,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Els Bouchier 

14u00 tot 16u00  Zelfzorg voor mensen die 

                          zorgen voor anderen 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 15  € 2,50 

14u00 tot            Ijssalon              € 5,00 

            inschrijven voor 23 juni 

Woensdag 14 juni 

Donderdag 01 juni 

Dinsdag 13 juni 

Woensdag 07 juni 

Dinsdag 06 juni 

Dinsdag 27 juni 

Donderdag 22 juni 

Maandag 05 juni 

Maandag 12 juni 

Maandag 26 juni 

Vrijdag 23 juni 

Dinsdag 20 juni 

Woensdag 21 juni 

Maandag 19 juni 

Vrijdag 09 juni 

Vrijdag 02 juni 

Vrijdag 16 juni 
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Woensdag 28 juni  

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

Donderdag 29 juni 
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Activiteit in de kijker 
Als zorg voor je ouders, partner, kind, of kleinkind je in beslag neemt 

Van oudsher zorgen mensen voor hun zieke medemens.  Mensen zorgen voor 

hun zorgbehoevende ouders, partner, kind of kleinkind.  Deze mensen noemt 

men Mantelzorgers.   

Op 15 juni wordt in het gemeentehuis te Temse een mantelzorgnamiddag geor-

ganiseerd.  Ben jij een mantelzorger, dan ben jij hartelijk welkom op deze bij-

eenkomst.   

Op het programma staat de voorstelling van de folder ‘Jij zorgt, wij zorgen’, 

een infobrochure voor mantelzorgers. Daarna kan je proeven van een aantal 

ontspannende workshops.  Tot slot is er een receptie met koffie en gebak. 

Wat: Jij zorgt, wij zorgen! Mantelzorgnamiddag 

Waar: Gemeentehuis Temse 

Wanneer: donderdag 15 juni om 14 uur 

Prijs: gratis, wel inschrijven voor 10 juni bij miralda.verdickt@temse.be  

of via 03 710 12 25 

mailto:miralda.verdickt@temse.be
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Wat: Zelfzorg voor mensen die zorgen voor anderen 

Waar: LDC ’t Achterpoortje 

Wanneer: vrijdag 23 juni om 14 uur 

Prijs: gratis met koffie en koekjes 

Op 23 juni is het dag van de Mantelzorg.  Die dag willen we in ’t Achterpoortje 

het belang van de mantelzorger onderstrepen.  We organiseren dan een presen-

tatie vol tips over hoe je als mantelzorger ook tijd voor jezelf kan en moet ne-

men.   

Als mantelzorger ben je zo begaan met de zorg van je naaste dat je de zorg 

voor jezelf soms uit het oog verliest.  Om mantelzorg vol te houden is het ech-

ter enorm van belang dat je ook jezelf goed verzorgd en tijd neemt om de bat-

terijen op te laden.   

Patricia Truyens* legt uit hoe je in het drukke zorgschema toch gaatjes maakt 

om voor je zelf te zorgen.  Ze geeft tips die je helpen om het vol te houden.  

Dit eveneens met cake en koffie 

*Patricia Truyens kwam in januari ook al langs in het dienstencentrum voor een presentatie Hou je geheugen 

fit!  



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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