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Kruiswoordraadsel 

Onze mei-puzzel werd ge-

wonnen door Armand de 

Maeyer uit flatje 369. 

Proficiat Armand en u 

wint natuurlijk de be-

roemde fles …! 

Ziehier onze Tourpuzzel 
van juli. Wij wensen u 
veel puzzelplezier toe, in 
de aanloop naar de Ron-
de…  

6. Eilander – longplay – lichaams-
deel 

7. Groen – lichtbuis 
8. Stem – snoeper 
9. Vader – Evangelische omroep – 

ooit 

10. Lief 

Vertikaal : 

1. Watertje – gehuurde 

2. Muzieknoot – Spaanse uitroep – steen 

3. Ontevredenheid 

4. Kunst Secundair onderwijs – Griekse 
priester 

5. Gevoel  

Horizontaal : 

1. Dwars – getal 

2. Ooit – dood 

3. Eerstens  

4. Vod – boerderij 

5. Schepmiddel – rond 

6. Duf 

7. Drug – meisjesnaam –  

8. Kleintje – Baskische orga-

nisatie – voornaam Ken-

nedy 

9. Dun – ingenieur—

voegwoord 

10. Lady Diana – gekliederd  

 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 I E U W   O R D E 

2 O D E   E   P A A L 

3 D A N A   B E G G A 

4 E   S F E E R     S 

5   B   G E H A A S T 

6 M A N A N A     P I 

7 S L O N S     E R E 

8       G   O   E I K 

9 E P O   S P A D E   

10 S C H A   A R   T E 
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Uit de oude doos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Emiel Foubert architect verbouwingen ..) 

Tevens vonden wij in onze archieven een tekst terug uit 1887, meer bepaald 

het ‘reglement van inwendige orde van het toenmalige ‘gesticht’ der C.O.O.’, 

waar naast het wereldlijke bestuur toch vooral de nonnetjes en moeder overste 

het voor het zeggen hadden. Wij publiceerden hem reeds eerder maar dat is 

toch al weer lang geleden en … hij is de moeite waard en geeft een mooi beeld 

van die tijd, reeds een 130 jaar geleden !!  
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 30 mei : verjaardagsborrel 

Vele jarigen in Mei, een topmaand!  We genoten van een lekker borreltje of 
fruitsap met een sneukelingske maar vooral van de leuke compagnie. Er zijn 
heel wat herinneringen bovengehaald en dat doet onze bewoners opfleuren. 

Ooh die goeie ouwe tijd. Nogmaals een dikke proficiat aan alle jarigen! 

Vrijdag 2 juni: Muzieknamiddag leerlingen Sint-Joris 

Vandaag kregen we het bezoek van een grote klas leerlingen van Sint-Joris. Ze 
hebben voor ons een muziekbingo gemaakt. En het moet gezegd worden het 
was leuk. Er speelden vele bekende liedjes en op het scherm werden de foto’s 
van de artiesten getoond. Iedereen keek goed mee op zijn kaart en er werd ge-
zongen en gedanst. Zowel de leerlingen als onze bewoners hadden een gezelli-

ge middag! 
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Dinsdag 6 juni : Honorine Michiels 100 jaar 

Feest want Honorine is 100 geworden, net als haar tante in den tijd 24 jaar ge-
leden. Het zit dus in de familie! We hebben dit samen met medebewoners van 
de derde verdieping gevierd alsook met haar familie. Maar al onze bewoners 
konden meegenieten van een lekker stuk taart voor onze eeuweling. Schepenen 
Hugo Maes kwam met felicitaties vanwege de gemeente en het Koningshuis, on-
ze voorzitter en hoofd bewonerszorg brachten ook hun wensen met de nodige 
bloemen en cadeau. Honorine genoot in stilte van deze viering en was aange-

naam verrast. 

Donderdag 8 juni : Kaas- en wijnavond 

93 inschrijvingen voor onze kaas-en wijnavond. Elk jaar een enorm succes. Ter 
vervanging van het avondmaal voorzien we in de feestzaal een mooi gedekte 
tafel voor iedereen die kaas lust. Iedereen kreeg een mooi bord met verschil-
lende soorten kaas, fruit en studentenhaver. Tuurlijk mocht ook het glaasje 
wijn niet ontbreken. Iedereen genoot met volle teugen en het was een heel so-
ciaal gebeuren. Dank aan het verzorgend personeel om ons hier een helpend 

hand toe te steken.  
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Dinsdag 13 juni : Ontbijtbuffet 3de verdiep (K301-K315) 

De gelukkigen ditmaal : de helft van de bewoners van het 3de verdiep. In de 
dagzaal stond een gigantisch ontbijtbuffet om hen te wachten. Na een glaasje 
fruitsap kon iedereen aanschuiven en genieten van al dit lekkers. Er was heel 
wat vraag achter eitjes met spek en daar zorgden we terplaatse voor, verser 
kon niet. Zalig om zien hoe onze bewoners hier van kunnen genieten, vakan-

tiegevoel a volonté! 

Donderdag 15 juni : Kiemen 

Ons maandelijks spel bingo was weer 
een enorm succes. Na een lekkere tas 
koffie begonnen we heel oplettend aan 
ons spel. Suzanne Huyben ging alvast 
met de beker naar huis, gevolgd door 
Suzanne Engels, Maria Peersman, Maria 
Meersman, Maria Buyens en Jozette 
Thierens. Deze top 6 kreeg als attentie 
een potje vol met lekkernijen. Niet ge-
treurd iedereen kreeg alvast punten 
voor de jaartelling. Iedereen bedankt 

voor jullie aanwezigheid! 

Woensdag 21 juni: Jubilé Marcel Blyweert – Gaby Waayeret 60 jaar 

Een diamanten bruiloft, dat moet gevierd worden! In onze feestzaal verwelko-
men we het jubilaris koppel, heel wat familie en medebewoners juichen hen 
toe. 60 jaar is al een hele tijd. De familie had een diavoorstelling met foto’s 
vanaf hun geboorte tot nu. Mooi om naar te kijken die foto’s uit lang vervlogen 
tijden. Ze werden getrakteerd met koffie en taart. Heel wat felicitaties en ca-
deaus passeerden. Marcel en Gaby dansten een slow alsof het 60 jaar terug 
was, je voelde de warmte tussen hen. Er volgden nog gelukwensen van Sche-
penen Hugo Maes, voorzitter en directeur, natuurlijk met de nodige bloemen 
en cadeaus.  Samen klinkten we nog met een glaasje bubbels en we wensen 
hen nog vele jaren samen. Nogmaals een dikke proficiat!!!! (foto’s volgende pagi-

na) 
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Donderdag 22 juni: Heet … heet … heeeeet !!!!!! 

Te heet om onze namiddagactiviteit te laten doorgaan namelijk het optreden 
van de groep Covery.  De temperatuur vraagt het om ons zwembadje boven te 
halen!  Onze bewoners genoten om met hun voeten in het frisse water te zit-
ten.  We kregen op zijn minst wel 20 zwemmers over de vloer.  Hier en daar 
werden er wat deugnietenstreken uitgehaald maar dat maakte het des te meer 

plezant! 
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Vrijdag 23 juni: De valies van het verleden 

Voor de tweede maal verscheen onze “valies van het verleden” bij de bewo-
ners van het eerste verdiep.  Twee “kuismadammen” vertelden samen met de 
bewoners hoe het vroeger was in het huishouden en vooral bij de jaarlijkse 
grote kuis!  Er werden vele “kuis” ervaringen uitgewisseld en opmerkelijk was 
dat we ook een “kuisman” hadden in onze groep.  Proficiat Marcel, jij was in 
die tijd al een “nieuwe man”!! De namiddag was weer veel te vlug voorbij en 

we kijken al uit naar onze volgende “valies van het verleden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 26 juni: Verjaardagsborrel 

Met een kleine groep jarigen hebben we weer een fantastische namiddag ge-
had. Een natje en een droogje en veel herinneringen over vroeger opgehaald, 
zoals het schippersleven en een café uitbaten. Iedereen met zijn verhaal. Pro-

ficiat nogmaals aan deze jarigen! 
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Dinsdag 27 juni: Mannenclub 

Wegens de slechte weersvoorspellingen hebben we onze uitstap uitgesteld tot 
volgende maand. We hebben met onze mannen een spelnamiddag gedaan en 

dat is ook steeds in trek met het nodige pintje erbij. 

Extra 

Graag willen wij vanuit de dienst ergo- animatie de leerlingen van het” Lyceum 
aan de Stroom” bedanken voor hun sponsering van verschillende spelletjes die 
zij voor ons Woonzorgcentrum aangeboden hebben. Dikke merci, onze bewo-

ners zullen er zeker van genieten  
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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 

 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

09u00  Ophalen oud papier 
09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Wandeling 2de-3de-4de verdiep 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
            Iedereen die eens graag meezingt 
            welkom in de dagzaal van het 2de 

            verdiep 

 

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  IJssalon (feestzaal) 
            IJssalon als zomerse verfrissing 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Wandelen 1ste verdiep 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u00  Wandeling met terrasje 

           (gelijkvloers) 

 

            Feest v/d Vlaamse gemeenschap 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                      * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
           in de feestzaal maandelijks spel bingo  

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (3de verdiep) 
           voor de bewoners van kamer 316 tot 
           kamer 331, in de dagzaal 
09u00  Ophalen oud papier 
13u00  Uitstap 
            op uitnodiging richting … 

14u00  Oma’s koken 
            koken in het animatielokaal 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

Vrijdag 07 juli 

Donderdag 06 juli 

Maandag 03 juli 

Maandag 10 juli 

Donderdag 13 juli 

Woensdag 19 juli 

Dinsdag 18 juli 

Woensdag 05 juli 

Maandag 17 juli 

Dinsdag 11 juli 

Woensdag 12 juli  

Vrijdag 14 juli 

Dinsdag 04 juli 
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10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Spel (gelijkvloers) 
14u30  Zanguurtje  (2de verdiep) 
            Iedereen die eens graag meezingt 
            welkom in de dagzaal van het 2de 

            verdiep 

 

           Nationale feestdag 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u00  Kokerellen (1ste verdiep) 
14u00  Verjaardagsborrel 
            jarigen van juli worden getrakteerd 

            op  wat lekkers in het animatielokaal 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u00  Mannenclub 
           verzamelen in het animatielokaal en 

           dit voor ons mannen 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u00  Manicure op de kamers 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Bal populaire (1ste verdiep) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek& 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Wandelen 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
            in de dagzaal van het 2de 

            verdiep voor onze nachtegalen 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           De winkeldames komen langs met 

           hun koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Muzieknamiddag (2de verdiep) 
           in het dagverblijf voor de bewoners 

           van 2de, 3de en 4de verdiep 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Mannenclub 
            bij mooi weer gaan we petanquen 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

Dinsdag 25 juli 

Donderdag 20 juli 

Vrijdag 21 juli 

Maandag 24 juli 

Dinsdag 01 augustus 

Maandag 31 juli 

Woensdag 26 juli 

Donderdag 27 juli 

Vrijdag 28 juli 

Woensdag 02 augustus 

Donderdag 03 augustus 

Vrijdag 04 augustus 

Maandag 07 augustus 

Dinsdag 08 augustus 

Woensdag 09 augustus 
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10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Kiemen 
            Bingo in de feestzaal, eerst koffie en 

            dan spelen 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

14u30  Tuinwandeling 

 

           OLV Ten hemelopneming 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           De winkeldames komen langs met 

           hun koopwaar 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

14u00  Oma’s koken 
            in het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
12u00  Barbecue (feestzaal) 
           vanaf 12u staat de sangria klaar 

           genieten van onze jaarlijkse BBQ 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

14u00  Muzieknamiddag (1ste verdiep) 

 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u00  Verjaardagsborrel 

           jarigen van augustus worden verwend 

           met een hapje en den drankje, 

           in het animatielokaal 

 

09u00  Ophalen oud papier 

13u00  Uitstap 

           op uitnodiging, vertrek rond 13u00 

           richting …. 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           De winkeldames komen langs met 

           hun koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Curling 

           in de feestzaal, iedereen welkom 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Donderdag 10 augustus 

Vrijdag 11 augustus 

Maandag 14 augustus 

Dinsdag 15 augustus 

Woensdag 16 augustus 

Donderdag 17 augustus 

Vrijdag 18 augustus 

Maandag 21 augustus 

Dinsdag 22 augustus 

Woensdag 23 augustus 

Donderdag 24 augustus 

Vrijdag 25 augustus 

Maandag 28 augustus 

Dinsdag 29 augustus 

Woensdag 30 augustus 

Donderdag 31 augustus 

Vrijdag 01 september 
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Jarigen in juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

 

 

Leo Van de Vyver K 316 02 juli 97 jaar 

Pierre Moens K 228 04 juli 82 jaar 

Philibert De Smet K 402 07 juli 88 jaar 

Karel Groenwals K 224 07 juli 91 jaar 

Frans De Bruyn K 221 12 juli 90 jaar 

Claude Desmecht K 124 14 juli 72 jaar 

Monique de Decker K 406 15 juli 72 jaar 

Irena Van de Velde K 204 15 juli 94 jaar 

Leon Boschman K 014 16 juli 79 jaar 

Oscar Van der Biest K 318 17 juli 91 jaar 

Margaretha Berckmoes K 217 22 juli 95 jaar 

Pauline De Pauw K 011 22 juli 87 jaar 

Josette Thierens K 309 22 juli 88 jaar 

Juliana de Block K 224 24 juli 89 jaar 

Elivra Borghgraef K 128 25 juli 81 jaar 

Marcel Ternest 

k 037 

naar andere instelling 
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Jarigen in augustus 

 

 

Frans De Gendt K 411 02 augustus 98 jaar 

Lisette Vermeulen K 405 03 augustus 69 jaar 

Maria Smet K 301 04 augustus 95 jaar 

Clemencia Van San K 403 04 augustus 90 jaar 

Robert Vergauwen K 123 04 augustus 90 jaar 

Clara Vansteenkiste K 120 06 augustus 83 jaar 

Maria Vansteenkiste K 102 06 augustus 83 jaar 

Marie-Helene Borghgraef K 127 12 augustus 92 jaar 

Paula Born K 212 12 augustus 83 jaar 

Frans Eggers K 016 15 augustus 80 jaar 

Josephine Van Raemdonck K 106 15 augustus 89 jaar 

Paula Mertens K 103 18 augustus 89 jaar 

Theresia Van de Vijver K 322 21 augustus 82 jaar 

Anita Tronckoe K 002 23 augustus 88 jaar 

Achiel Ost K 323 25 augustus 87 jaar 

Herman Celis K 028 28 augustus 89 jaar 

Wera Peglowskaja K 035 29 augustus 91 jaar 

Marie Van Wauwe K 109 29 augustus 71 jaar 
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Hebben ons verlaten 
Maria Segers 

k 217 

29 mei 2017 

Freddy Heirman 

k 037 

06 juni 2017 

Katharina Heller 

k 031 

29 juni 2017 
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Alfons Leeman 

k 223 

02 juni 2017 

Irena Van de Velde 

k 223 

02 juni 2017 

Marcel Ternest 

k 037 

13 juni 2017 

Jozef Schepens 

k 037 

27 juni 2017 

Margaretha Berckmoes 

k 217 

29 juni 2017 

Welkom 
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Kortverblijf 

 
Marie-Louise Van Eynde 

k 031B 

29 mei 2017, naar huis 

Ivonne Cornelis 

k 414 

07 juni 2017, opname 

16 juni 2017, terug naar huis 

Eduard Van Raemdonck 

k 031B 

02 juni 2017, opname 

Clara Vermeulen 

k 414 

03 juni 2017, terug naar huis 

Marie-Louise Bogaert 

k 130 

13 juni 2017, terug naar huis 

Marie-Louise Van Eynde 

k 130 

15 juni 2017, opname 

26 juni 2017, terug naar huis 

De Maeyer Maria-José 

k 310KV 

13 juni 2017, terug naar huis 

Roger De Clerck 

k 310 KV 

20 juni 2017, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 29 mei : voorlezen 

Vandaag trokken we nog eens even terug naar het Zichem van Ernest Claes in 

het begin van  vorige eeuw. Onze residenten kennen ze allemaal nog goed : 

pastoor Munte en de catechismusles, Juffrouw  kwezel Emma met haar pape-

gaai en de smid die de Witte van alles opsteekt om hem eens goed te laten 

vloeken …… 

Dinsdag 30 mei : muziek matinee cafetaria 

Matinee dat wil zeggen een ochtendconcert, maar het was toch al in de middag 

en aansluitend op de maaltijdgroep dat we er aan begonnen zijn met een lek-

ker koffietje of een drankje erbij en het was een gezellig uurtje meezingen 

voor onze residenten van het eerste verdiep.  

Woensdag 31 mei : optreden Turnsport 

Tine Van Buyten kennen we reeds lang als de sportieve dochter van onze colle-

ga Aldegonde. In Kruibeke hebben we één van de grootste sportclubs van het 

Waasland : Gymfinity. Een tiental jonge turnsters kwamen een mooie demon-

stratie geven van hun kunnen in onze cafetaria. Dat werd fel gesmaakt door 

onze residenten. Er was een deskundige warming up en dan ging het sportieve 

volkje rap, vlot en lenig door hun act-oefening. Er waren natuurlijk heel wat 

supporterende mama’s en papa’s en de techniek werd natuurlijk deskundig ver-

zorgd door Pol die bij ons al goed de weg kent . Wij kijken al uit naar een vol-

gende editie. Bedankt turnstertjes en Gymfinity en we laten jullie nog wat 

meegenieten van enkele mooie foto’s. 

Donderdag 01 juni : advocaat maken 

Ja en dat moest dringend gebeuren; Niet alleen omdat onze eigen voorraad op 

is, of toch bijna, maar ook met het oog op ons ijssalon, einde van de maand. 

En dus telde Lotte samen met 

onze residenten eieren, scheid-

de wit van geel, woog en telde 

en het resultaat zag er goed uit 

na toevoeging van de nodige …. 

Alcohol. Nu een paar dagen op-

stijven in de koeling en klaar is 

kees.  
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Vrijdag 02 juni : snoezelen en afscheid Lotte 

De punten waren uitgedeeld en het werd dan als laatste activiteit een kennis-

making met onze snoezelruimte en de klankschaaltherapie, waarna onze stagi-

aire nog op diverse plaatsen afscheid kon nemen. 

Dinsdag 06 juni : Gezellig samenzijn en reminiscentie 

Bij het gezellig samenzijn  hebben we wat gepraat over reizen. Niet al onze 

bewoners hielden van reizen, dit had soms te maken omdat hun echtgenote 

duivenmelker was (Ik zie zo geire mijn duivenkot). Sommige hadden dan een 

stacaravan in Nederland waar ze elk jaar naartoe gingen om dan zo een vrien-

den relatie op te bouwen en  de kinderen  konden ravotten. Maar er waren  

dan ook die graag wat verder reizen, maar dan wel met  het vliegtuig. Op va-

kantie gaan is bij iedereen anders zolang je maar geniet!!! 

Donderdag 08 juni : grote uitstap 

Het waren nog drukke dagen met veel voorbereidend werk en dat mag niet on-

derschat worden als je met zo’n grote groep gaat verhuizen. In ieder geval  : 

eindelijk was het zover  en trokken we voor onze jaarlijkse  grote uitstap naar 

De Ster, het Provinciaal Domein hier in Sint-Niklaas. De bus was mooi op tijd en 

zo ook de vele helpers uit al onze diensten  en de familie. We startten na onze 

aankomst, en intussen bij mooi weer, met een drink waarna we aan ons eten 

begonnen : roomsoep van asperges, varkenshaasje met kroketjes en een sla-

tje. Als dessert was er een lekker stuk verrassingstaart. Dan trokken we eropuit 

in 2 groepen : één nam de trein en de andere deed den toer van het domein, 

iets wat ze in een klein uurtje toch goed klaarspeelden. Na een overheerlijk 

tweede stukje taart (wat een verwennerij) trokken we moe, op tijd en met een 

tevreden gevoel naar huis. En meer moet dat voor ons niet zijn om ons gelukkig 

en tevreden te voelen !!! We geven jullie nog wat foto’s mee, want ze hebben 

daar ook een leuke extra verrassing in het Kookpotje, tot groot plezier van …. 
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Maandag 12 juni : uno kaartspel en huishoudelijke, bibliotheek 

Bij onze huishoudelijke werkjes slaan we altijd aan het rollen en vouwen en 

eens dat gedaan was het een keer tijd om wat in de tijd van toen, de kalender 

en de krant te duiken. Zo vonden we de ‘Litanie van de H. Barbara terug’, goed 

voor veel plezier als je weet dat wij een Barbara in ons midden hebben die de-

ze zaken allemaal nog van buiten kent, zowel gesproken als gezongen ….. van 

vroeger. Boven werd er druk gekaart en tussendoor was er ook nog ons rijdend 

winkeltje en kwam Meggy rond voor de bibliotheek. Een leuke, maar drukke 

dag. 

Dinsdag 13 juni : zomerconcertje nr. 1 cafetaria, gebedsdienst 

Onze diaken kwam, vanwege een begrafenis, vandaag reeds een druk bijge-

woonde gebedsdienst doen i.p.v. woensdag. Na de middag verhuisden we sa-

men met onze advocaat en de nodige drankjes naar de eerste verdieping waar 

we konden genieten, meezingen en -dansen van ons zomerconcertje nummer 1.  

Er waren wat technische probleempjes met de geluidsboxen, maar dat mocht 

de pret niet bederven : dan maar wat stiller. De vrijwilligers geraakten al snel  

vanachter de toog om te jiven en rock-en-rollen, wat aan onzen snellen en ani-

matieve Eddy wel is besteed. Voor we het wisten was het dan ook 4 uur, tijd om 

weer wat rustiger oorden op te zoeken. En volgende week doen we dat nog 

eens zo, met iedereen erbij, omdat ’t zo plezant was. Er waren ook heel wat 

familieleden van de partij die we moeten bedanken voor de hulp. 

Woensdag 14 juni :  Bewegen en snoezelen 

Na de middag kwamen een drietal residenten ontspannen op het snoezelbed, 

met lekkere geurtjes, muziek en lichtjes. Grotere inspanningen werden boven 

gedaan met actieve turnoefeningen en we profiteerden van het mooie weer om 

eens met enkele residenten buiten te gaan.  
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Intussen kijken we uit naar tropische temperaturen volgende week. En ’s mor-

gens waren de resultaten van onze knutselactiviteiten reeds zichtbaar gewor-

den in de gang. 

Donderdag 15 juni : wafelbak jarigen 

Clementine, Greta en Roger waren beneden jarig deze maand, allemaal zo’n 

beetje op hetzelfde moment. Zo bakten we maar weer wafels (voor) op deze 

donderdag, want veel hebben wij niet nodig om eens een beetje feest en ge-

zelligheid te maken. 

Maandag 19 juni : Zomerconcertje nummer 2 en sjoelen 

Bij enigszins warme temperaturen, met de neiging naar tropisch, genoten we 

van een tweede zomerconcertje, deze keer met wat meer klassieke en rustiger 

nummers, maar weer voor een talrijk opgekomen publiek. 

Dinsdag 20 juni : ijssalon 

Tja, een betere (of hetere ?) dag konden wij toch niet uitkiezen voor ons ijssa-

lon, want vandaag gaan de temperaturen een flink eindje boven de dertig uit, 

weer dat waarschijnlijk uit Spanje komt, waar het in de binnenlanden reeds 

meer dan 38 graden is … Ijs a volonté, met een kleurige  en lekkere versiering : 

dat is ieder jaar weer een mooi extraatje waar we met plezier (en dankzij de 

hulp van een viertal vrijwilligers) van genieten of nog anders gezegd : we heb-

ben de smaak te pakken deze maand !!!!! Kijk maar naar de foto’s !! 

Woensdag 21 juni : Rijdend winkeltje en megabingo 

Ook onze animatrice gaat nu één keer in de maand rond, zodat ons winkeltje 

nu toch 2 keer zijn toer doet. Jullie kunnen van alles bestellen en krijgen het 

dezelfde dag meestal nog geleverd. Opgelet dus voor het belletje van ons rij-

dend Bazaarke : we zijn er voor jullie! 
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Beneden werd er gebingood op deze langste dag van het jaar. En we keken uit 

naar morgen want dan begint ……. de zomer inderdaad. En er kondigen zich 

zeer hoge temperaturen aan. Kwaad weer voor de studenten die moeten blok-

ken ….  

Donderdag 22 juni  : rolstoelbeheer 

Het is constant heel wat aanpassen en verwisselen met ons steeds maar uitbrei-

dend ‘rollend park’. Het vereist regelmatig nazicht, controle, overzicht  en op-

volging van alles wat er in huis is, naast de dagelijkse aanpassingen en repara-

ties ‘op maat’. 

Vrijdag 23 juni : Ontbijtbuffet 

Ons ontbijtbuffet is toch altijd één van de toppers van het jaar. Vanaf acht uur 

kan iedereen aanschuiven en daarvoor moesten we allen maar de lekkere geu-

ren volgen die onze neus binnen drijven…… Er is keus te over aan extra brood-

jes, warme croissantjes, eitjes met spek, en allerlei soorten beleg om langdurig 

en vol genot te tafelen. Dat deden we dan ook, zowel met onze bewoners van 

beneden als die van boven, iets wat niet mogelijk zou zijn zonder de hulp van 

onze vrijwilligers en de inzet van de dienst logistiek. Mercikes ! 

Maandag 26 juni : Bibliotheek, wandelen en cinema Roxy 

Als cinemafilm kozen we nog een keertje ‘De zwarte Map’ uit en er was heel 

wat belangstelling voor deze reeds ongeveer 60-jarige chiro-film. De biblio-

theekdames kwamen langs en een groepje ‘eerste-verdiepers’ trok op wandel-

tocht in de nabije omgeving van ons Woonzorgcentrum, gezien het nu toch iets 

draaglijker weer. 
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Dinsdag 27 juni : zangkoor en wandelmiddag 

Er werd vandaag nog steeds druk gewandeld terwijl in de Ergo we ons zangre-

pertoire nog eens goed onderhielden met een uurtje flink zingen o.l.v. dirigent 

en muzikant Michiel. 

Woensdag 28 juni : Wafelbak boven en voorleesmoment 

Vandaag was het aan de jarigen van boven om eens extra gevierd te worden 

met heerlijke wafels. Tegelijk was er vanuit de bibliotheek opnieuw een voor-

leesmoment aan het podium met als thema …………..???? wat door onze residen-

ten ferm gesmaakt werd en waarbij ze zoals steeds een eigen inbreng konden 

doen. Daarmee sluiten we deze reeks die vanuit de bibliotheek werd begeleid 

af en kijken we uit reeds nu naar september voor een nieuw ‘seizoen’, vol lees-

verrassingen. 

Donderdag 29 juni : snoezele 

Ontspannende momenten in onze snoezelruimte, het is altijd een plezier en 

soms resulteert dat in een rustige slaap. Andere keren werken we dan weer 

met onze klankschalen die zeer rustgevend zijn. 

Vrijdag 30 juni : markten en oma’s keuken 

‘En ik ben met ‘Catootje naar de botermarkt geweest’ : met die leuze reden 

we vandaag met Robert mee naar de markt in Temse. 

 

Gebedsvieringen 

Onze gebedsvieringen, die normaal doorgaan op woensdag om 10.30 u om de 

veertien dagen in de ergoruimte zijn nu gepland tot het einde van het jaar. De 

lijsten hangen hiervan uit. Als onze diaken André verhinderd is (meestal bij be-

grafenissen) laten wij het u weten en wanneer het dan desgevallend op een an-

der moment doorgaat of niet 

Afscheid van Lotte Van Kerckhove  
Vandaag ‘vrijdag 2 juni’ neem ik jammer genoeg afscheid van ’t Blauwhof. Het 
was een enorm toffe stageplaats mede door het team en de lieve bewoners. Ik 
heb 6 zeer leerrijke weken beleefd. In deze periode heb ik verschillende amu-
sante activiteiten kunnen doen met de residenten. Zo heb ik elk individu beter 

leren kennen. Misschien zie ik jullie binnenkort weleens terug!  
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Vrijwilligersnieuw 
Deze maand waren er toch wel heel wat veranderingen op til. Aangezien Eric 

en Rita na jaren trouwe dienst, waarvoor wij hen beide van harte danken na-

mens onze residenten, zich voorlopig elders gaan inzetten, zullen voortaan tel-

kens Maria en William, Fien en Martine, en Kim en Huguette de honneurs waar-

nemen achter de toog op de zondagen voor zover dat in goede continuïteit 

lukt. U zal ook al wel gemerkt hebben (ook al aan de lekkere koffie) dat wij 

daar nu over een mooi en groot koffiezetapparaat beschikken. Dat is tot grote 

(en historische) tevredenheid van onze toogploeg die hier toch jaren voor geij-

verd heeft. Intussen is Mevr. Mees reeds goed ingeburgerd in de regeling en be-

geleiding van de gebedsvieringen en de maaltijdbegeleiding. Kortom : zonder 

onze vrijwilligers kunnen wij het niet !!!!!  

Even over denken 
De dagen zijn op hun langst nu en de school gaat  twee maanden dicht voor de 

grote vakantie. De rapporten zijn uitgedeeld en de coureurs staan met frisse 

beentjes aan het begin van deze julimaand te trappelen voor de Ronde van 

Frankrijk. Zo gaan wij het hier ook doen : wat gezonde beweging op de fiets, 

wat uitrusten, genieten van onze barbecue en een proefje van de lekkerste 

beestjes die er in de Oosterschelde te vinden zijn : de eerste nieuwe mosse-

len !!!! Wij wensen jullie een fijne zomerperiode toe en volop genieten …  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

14u00  Voorbereiding Ronde 

 

14u00  Start Ronde van Steenrijk 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

 

14u00  14u00  Wandeling (gelijkvloers) 

 

14u00  Megabingo 

 

          Rustdag 

 

          Dag van de Vlaamse Gemeenschap 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

14u00  Uno 

 

14u00  Tourmossels (boven) 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Wandeling 

14u00  Tourmossels (gelijkvloers) 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

14u00  Geheugenspel 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Finale Ronde van Steenrijk 

 

14u00  Wandelmiddag (gelijkvloers) 

 

           Nationale Feestdag 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

14u00  Zangkoor 

14u00  Hoger—lager 

 

14u00  Voorbereiding BBQ 

14u00  Snoezelnamiddag 

 

11u15  BBQ voor residenten 

 

           Rustdag 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Wafelbak jarigen 

Donderdag 20 juli Maandag 03 juli 

Woensdag 19 juli 

Dinsdag 25 juli 

Woensdag 26 juli 

Donderdag 27 juli 

Vrijdag 28 juli 

Vrijdag 21 juli 

Maandag 24 juli 

Maandag 31 juli 
Donderdag 13 juli 

Woensdag 12 juli 

Maandag 10 juli 

Maandag 17 juli 

Dinsdag 04 juli 

Dinsdag 11 juli 

Vrijdag 14 juli 

Woensdag 05 juli 

Dinsdag 18 juli 

Donderdag 06 juli 

Vrijdag 07 juli 
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14u00  Kamerbezoek 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

14u00  Knutselen 

 

14u00  Clownerie 

 

14u00  Wafelbak (gelijkvloers) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Vorlezen (gelijkvloers) 

14u00  Voelbingo 

 

10u45  Gebruikersraad 

14u00  Zangkoor (ergo) 

 

14u00  Wandelmiddag (gelijkvloers) 

14u00  Voetbadjes of handmassage 

 

14u00  Wafelenbak jarigen 

 

           Rustdag 

 

          OLV Hemelvaart 

 

10u30  Gebedsdienst (Ergo) 

14u00  Sjoelen 

 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Rolstoelbeheer 

14u00  Buiten zitten 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  Zomerquiz 

 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Oma’s keuken 

 

09u00  Bibliotheek 

14u00 Ergowerkjes 

14u00  Uno 

 

14u00  Curling 

 

10u15  Gebedsdienst 

14u00  Manicure / Kamerbezoek 

           (gelijkvloers) 

14u00  Hoger-lager 

 

14u00  Voorleestheather 

 

14u00  Reminisceren 

Woensdag 09 augustus 

Maandag 07 augustus 

Maandag 14 augustus 

Dinsdag 01 augustus 

Dinsdag 08 augustus 

Vrijdag 11 augustus 

Woensdag 02 augustus 

Dinsdag 15 augustus 

Donderdag 03 augustus 

Vrijdag 04 augustus 

Woensdag 16 augustus 

Donderdag 17 augustus 

Vrijdag 18 augustus 

Maandag 21 augustus 

Dinsdag 22 augustus 

Woensdag 23 augustus 

Donderdag 24 augustus 

Vrijdag 25 augustus 

Maandag 28 augustus 

Dinsdag 29 augustus 

Woensdag 30 augustus 

Donderdag 31 augustus 

Vrijdag 01 september 
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Jarigen in juli 
 

 

 

 

 

Jarigen in augustus 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Rosette Osselaer K 151 08 juli 70 jaar 

Charles Gielen K 017 15 juli 87 jaar 

Amelia Van Damme K 147 20 juli 81 jaar 

Yvonna Janssens K 148 22 juli 94 jaar 

Louisa Van Cleemput K 133 27 juli 89 jaar 

Maria Van Broeck K 143 28 juli 81 jaar 

Irene Tilleman K 018 31 juli 87 jaar 

Elvire De Ryck 

k 137 

26 juni 2017 

Lucienne De Wit K 150 03 augustus 88 jaar 

Annie Van Acker K 006 03 augustus 79 jaar 

Blanche Duerinck K 020 12 augustus 84 jaar 

Roza Van Valckenborgh K 028 16 augustus 81 jaar 
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Welkom 

Johannes Van Akoleyen 

k 153 

30 mei 2017 

Rosette Osselaer 

k 151 

13 juni 2017 

Maria Van Broeck 

k 143 

16 juni 2017 

Christiënne Dierick 

k 142 

19 juni 2017 
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Jarigen in juli 
 

 

 

 

 

 

Jarigen in augustus 

 

 
 

Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

Welkom 
 

Lodewijk Verbraeken Flat 014 12 juli 92 jaar 

Georgette Lippens Flat 242 13 juli 84 jaar 

Irena De Cock Flat 239 14 juli 88 jaar 

Eliane Dargent Flat 241 22 juli 92 jaar 

Georgette Amelinckx Flat 356 27 juli 86 jaar 

Emilia Moortgat Flat 244 08 augustus 83 jaar 

Irma Van Walle Flat 248 10 augustus 82 jaar 

Angelique Varewyck Flat 235 24 augustus 82 jaar 

Astrid De Parade Flat 249 29 augustus 81 jaar 

Helena Soet 

Flat 134 

05 juni 2017 

André Vervynckt 

Marie-Louise Roosen 

Flat 366 

02 juni 2017 

Jacqueline Coenen 

Flat 134 

22 juni 2017 
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Een woordje van Kristof …. 
Dit is mijn voorlaatste woordje dat ik voor jullie schrijf.  Eind augustus, begin 

september stop ik als centrumleider bij OCMW Temse.  Ik verhuis naar Stad Den-

dermonde waar ik deskundige Cultuur word.  Een job waar ik al langere tijd van 

droom en dichter bij huis.  Vandaar mijn keuze en beslissing om jullie te verla-

ten. 

Mijn engagement in ’t Achterpoortje was een zeer fijne ervaring op professio-

neel maar ook op menselijk vlak.  Bij deze wil ik heel graag de medewerkers 

van ’t Achterpoortje in de bloemetjes zetten.  Het is een complementair team 

die hun taken gemotiveerd en met, de wil om het goed te doen, uitvoeren.  De 

persoonlijke service die ze bieden vormt de meerwaarde van dit dienstencen-

trum.  Bijna iedereen kennen ze bij naam en toenaam.  Ze maken tijd om te 

luisteren en te helpen waar nodig.  Hartelijk dank voor deze mooie samenwer-

king. 

Daarnaast wil ik hier ook alle vrijwilligers, de centrumraad en de stuurgroep 

hartelijk bedanken voor hun engagement, enthousiasme en inzet.  Zonder deze 

mensen stond de ontwikkeling van het dienstencentrum niet zo ver.   

Tot slot bedank ik nog alle gebruikers omwille van de leuke menselijke contac-

ten.   

Het is al een afscheidstekstje maar we zien elkaar nog de volgende 2 maanden, 

dus hebben we nog tijd om een laatste woordje te placeren. 

Groeten 

Kristof  
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Ik was er “geire” bij 

01/06/2017  Bingo mei 2017 

 Mirella roept luidkeels de winnende cijfers  af  

 Iedereen is geconcentreerd op hun Bingo-briefje 

 … en uiteindelijk vallen de winnende cij-

fers 

Nog een rondje Bingo?? Uiteraard !  
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06/06/2017 Presentatie bouwplannen door de secretaris OCMW TEMSE 

Een woordje uitleg van de secretaris OCMW TEMSE. 

De Pelikaan krijgt een volledige nieuwe facelift. 

Wzc De Reiger en dienstencentrum ’t Achterpoortje 

verrijzen als nieuwbouw. 

Veel  nieuwsgierige toeschouwers zijn ge-

komen opdagen tot een 39 mensen  
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 13/06/2017 Creatief met kurk  

Creatief aan de slag 
met kurk  

 Een geslaagde namiddag met ons vindingrijke artiesten.  

Trotse Diane met haar 130 kurken 
in het prikbord! Veel flessen wijn 
zijn daardoor gesneuveld ;-)  

Onze onbekende gaste heeft 
ook een prachtige onderleg-
ger gefabriceerd.    :-) 
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Armand stelt zeer gefocust en aan-

dachtig het tolspel af …terwijl Dia-

ne met argusogen afwachtend toe-

kijkt. 

Een succesvolle namiddag de 

volksspelen anno 2017 gezellig 

inzetten!  

Liliane heeft dit zeker al meer 

gedaan …de winnares van de 

puitenbak ;-) 

Laat de gaaibollen maar rollen 

Annie! 

En hier hebben  we het ouderwets 

kegelen wat onmiddellijk voor 

een welverdiende strike zorgt. 
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Le moment suprême 

Als laatste het ontroerende moment van de waarheid 

De eerste prijs is voor het team Armand- Liliane waar onze 

sympathieke Kitty de smakelijke prijs overhandigd!! 

Proficiat beiden! 
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23/06/2017 Zelfzorg voor mensn die zorgen voor anderen  

Vele gedachten worden uitgewisseld en verhalen gedeeld… 

Mantelzorgers luisteren 

aandachtig naar Patricia 

haar tips en tricks. 
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Dienstencentrum ’t Achterpoortje erkend door de Vlaamse overheid 

Het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid heeft diensten-

centrum ’t Achterpoortje officieel erkend als lokaal dienstencentrum.   

De erkenning door de Vlaamse overheid is enerzijds een beloning voor het 
werk dat reeds is neergezet, anderzijds is het een beginpunt om onze werking 
verder uit te breiden.  Voornamelijk op vlak van vorming en dienstverlening 

zijn er nog heel wat mogelijkheden te benutten.  

Deze erkenning brengt met zich mee dat we binnen het jaar aan een aantal 
inhoudelijke voorwaarden moeten voldoen.  Dit zijn kansen die we kunnen be-
nutten om meer mensen te bereiken via nieuwe activiteiten en extra dienst-

verlening. 

De meest concrete inhoudelijke voorwaarden zijn de volgende: 

 75 recreatieve activiteiten organiseren verspreid over de volgende 

thema’s: cultuur, beweging, ontspanning, creatief en uitstappen; 

 100 vormende (lessen) activiteiten organiseren verspreid over de vol-
gende thema’s: taal, computer / multimedia, koken, beweging en ge-

zondheid, uitstappen; 

 10 informatieve activiteiten organiseren; 

 De gebruikers en buurtbewoners van het dienstencentrum informeren 

over voor hen relevante onderwerpen; 

 Aanbieden van warme maaltijden; 

 Aanbieden van hulp bij hygiënische zorg; 

 Boodschappenhulp voor gebruikers die zelf niet meer in staat zijn om 

hun administratieve en huishoudelijke boodschappen te doen; 

 Buurthulp: organiseren van activiteiten en initiatieven die het sociale 

netwerk, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken; 

 Organiseren van mobiliteit voor lokale bewoners en gebruikers; 

 Werken met vrijwilligers; 

 Werken met een centrumraad die advies geeft over de werking van 

het dienstencentrum; 

 De ontmoetingsruimte moet minstens 32 uur per week open zijn, ge-

spreid over alle werkdagen. 
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Een aantal van deze voorwaarden vullen we nu reeds in.  Zoals al aangegeven 
gaan we inspanningen moeten leveren rond het organiseren van vormende acti-
viteiten en het opzetten van dienstverlening.   
 

Dit wil zeggen dat we werk gaan maken van: 

 Organiseren van meer vormende activiteiten verspreid over de volgen-
de thema’s: taal, computer / multimedia, koken, beweging en gezond-

heid, uitstappen; 

 Aanbieden van minstens 2 soorten hygiënische zorg. Hierbij legt de 

overheid de volgende soorten op: 

O Haar –en/of gelaatsverzorging; 

O Bad –of douchemoment; 

O Pedicure en / of manicure; 

O Wassen, drogen en strijken van kleding; 

O Gezondheidsconsult. 

 Boodschappenhulp voor gebruikers die zelf niet meer in staat zijn om 

hun administratieve en huishoudelijke boodschappen te doen; 

 Buurthulp: organiseren van activiteiten en initiatieven die het sociale 

netwerk, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken; 

Als je deze lijst bekijkt ligt er nog heel wat werk op de plank.  Zeker gezien al 
de andere dienstverlening die nu al georganiseerd worden ook in stand moet 
gehouden worden.  Het is geen verhaal dat op korte termijn verwezenlijkt kan 
worden.  Langs de andere kant zal er binnen een jaar alweer veel verwezen-

lijkt zijn. 

De erkenning is een nieuw en mooi ijkpunt in de jonge geschiedenis van het 
dienstencentrum.  Dit motiveert om gestaag verder te werken op de ingeslagen 
paden en stelselmatig de activiteiten, dienstverlening en ook vrijwilligerswer-
king verder uit te bouwen.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Extra zomercrea 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

               Gesloten 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness 

14u00 tot 17u00  Film : Toon Hermans 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

 

               Gesloten 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

Dinsdag 04 juli 

Maandag 03 juli 

Maandag 31 juli 

Vrijdag 21 juli 

Donderdag 27 juli 

Woensdag 12 juli 

Dinsdag 11 juli 

Woensdag 05 juli 

Donderdag 19 juli 

Maandag 10 juli 

Woensdag 18 juli 

Maandag 17 juli 

Donderdag 06 juli 

Maandag 24 juli 

Woensdag 26 juli 
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14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Film : Ciske De Rat 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

               Gesloten 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

 

 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness 

 

 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Els Bouchier 

14u00 tot 16u00  modeshow Dimoda 

Woensdag 09 augustus 

Woensdag 02 augustus 

Donderdag 10 augustus 

Maandag 07 augustus 

Woensdag 16 augustus 

Maandag 14 augustus 

Donderdag 03 augustus 

Dinsdag 15 augustus 

Donderdag 17 augustus 

Maandag 21 augustus 

Woensdag 23 augustus 

Donderdag 24 augustus 

Maandag 28 augustus 

Woensdag 30 augustus 

Donderdag 31 augustus 

Vrijdag 01 september 
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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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