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Kruiswoordraadsel 

6. Apparaat – stop 

7. Vrouwsnaam – soort 

8. Cijferoverzicht in hokjes 

9. Dus (Lat.) – stad in VL 

10.Mansnaam  

Vertikaal : 

1. Riviertje – oude partijnaam 

2. Edelsteen – verdedigingsunie 

3. Grote ruimte – gelooid vel 

4. Inzuren – stapel 

5. Bloedvat  

Horizontaal : 

1. Kleur – eetmeubel 

2. Generaal uit WO II – mu-

zieknoot 

3. Chef – voegwoord - voor-

uit ! 

4. Bier – zich (Latijn) – voor-

zetsel 

5. Reeds – vochtig 

6. Lidwoord – paling 

7. Waas – kuip 

8. Wie zit er in de kuip uit 

6 ? – opstoot 

9. Hoeve – lichaamsdeel 

10. Duw – paard – voorzetsel  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

De zomerpuzzel van juni 
werd gewonnen door Ar-
mand De Maeyer uit de 
serviceflats. Wij wensen u 
veel plezier met onze 
nieuwe …  
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Uit de oude doos 
‘Den Tram noar Ham’ 

Na heel wat gepalaver tussen de betrokken gemeenten, Lieven Bauwens (die 

een buurtspoorweg wilde aanleggen tussen Antwerpen en Gent) en de in 1882 

opgerichte Nationale Maatschappij Voor Buurtspoorwegen ging de buurtspoor-

weg Vlaams Hoofd - Hamme uiteindelijk van start najaar 1904. Een meevaller 

voor Temse dat in 1896 toch reeds 11650 inwoners telde ! Deze tram kon in fei-

te niet alleen reizigers en ‘reisgoed’ vervoeren maar ook ‘honden, goederen 

(baksteen), meubelen, geld en geldswaarden, rij- en voertuigen, overledenen 

en huisdieren’. Meid voor alle werk was eerst een stoomlocomotiefje en later 

werd alles elektrisch. In 1905 kostte een rit 5 centiem de kilometer voor een 

werkman. In Temse werd ‘de viaduc’ mettertijd wel wat beroemd want er 

moest af en toe wel eens ‘geduwd’ worden aan de tramstellen om erover te ge-

raken. Op zondag 20 september 1959 hing de laatste Wattman zijn kepie defini-

tief aan de haak na de laatste rit. Daarmee kwam een einde aan  het vervoer 

met deze rijdende wekker-rammelkast zoals ons volgend stroofje uit een ple-

zant gedichtje vertelt. We tonen u nog twee mooie foto’s van ‘de viaduc’ en 

een tekening van de eerste stoomloc ! En wie weet komt hij ooit nog eens te-

rug ? ….. 

‘Wanneer de eerste trams zullen voorbijrijden, 

terwijl zij de glazen op hun voet doen trillen, 

zult gij uw bed en uw huis verlaten, 

en zullen uw stappen op straat weerklinken !’ 
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Bezoekje aan WZC De Reiger 
Bezoek aan woonzorgcentrum De Reiger door cursisten Nederlands (NT2-lessen) 

van het CVO te Temse. Verslag door een van de cursisten. 

 

Een rusthuis bezoeken was een wonderbaarlijke ervaring voor mij, iemand die 

haar weg probeert te vinden in de Belgische samenleving.  Ik moest niet alleen 

al mijn taalkennis die ik heb geleerd tijdens mijn CVO-klassen aanwenden, ik 

kreeg ook de gelegenheid om nader kennis te maken met een belangrijk facet 

in de samenleving.  

Ik was een beetje emotioneel toen we in het rusthuis aankwamen maar van zo-

dra we enkele rusthuisbewoners ontmoet en gegroet hadden, voelde ik me 

meer op mijn gemak.  De mevrouw met wie we spraken was heel enthousiast.  

Het gesprek ging over verschillende mooie herinneringen uit ons leven.  Er was 

helemaal geen taalbarrière.  Ik merkte dat het niveau van mijn Nederlands 

naar omhoog was gegaan.  Mijn grammatica is misschien dan wel niet perfect,  

maar spreken vanuit het hart helpt.  Ik hoop dat ze meer dergelijke ontmoetin-

gen organiseren tijdens de opleiding omdat het een heel doeltreffende manier 

is om je taalkennis te verbeteren. 
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Afscheid van Mariette Van 
Doorslaer 
 

Als u deze aflevering van Babiel leest is onze ergotherapeute-animatrice Ma-
riette Van Doorslaer een beetje stilletjes (?) reeds op 1 september met pensi-
oen gegaan. Niet teveel toeters en bellen dus. En dat pensioen  is welver-
diend ! Mariette kwam in dienst in 1994 en heeft er dus liefst 23 jaar in De Rei-
ger opzitten. Ze werkte al die jaren vol energie mee om dagdagelijks voor een 
warme thuis te zorgen voor alle residenten hier, die haar tot op vandaag zo 
nauw aan het hart liggen. Mariette is een heel veelzijdig iemand en dat kwam 
ten volle tot zijn recht al die jaren, ook in de redactieraad van ons Babieltje. 
Ze liet ons al weten dat ze regelmatig nog wel eens terug komt. Uit het oog is 
dus niet uit het hart, zowel voor ons als voor haar.  Wat ze het liefste deed, liet 
ze ons weten,  is dansen op muziek met jullie. Zonder al te veel woorden. ‘Wat 
je dan terugkrijgt en aanvoelt … daar deed ik het een beetje voor’ vertelde ze 
ons. We zullen haar erg missen en ze bedankt jullie op haar beurt langs deze 
weg nog eens voor de fijne tijd. Geen punt dus, maar een komma en een ‘tot 

ziens’ … af en toe ! DANKJEWEL Mariette !                                               Michiel 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 4 juli en 20 juli : Zanguurtje 

En zoals gewoonlijk loopt ons zaaltje toch weeral geleidelijk aan vol en ook ons 
Jeanneke is steeds mooi op tijd!  Het eerste liedje is steeds om ons stem op 
het juiste volume te krijgen daarna zijn we niet meer te houden en horen ze 

ons tot op het terras!!! 

Donderdag 6 juli : IJssalon 

In de zomerperiode mag zeker ons ijssalon niet ontbreken!  De feestzaal 
stroomde gezellig vol voor een coupe dame blanche met verse slagroom. Het 
was smullen en met de zomerse temperaturen des te meer. Op het gelijkvloers 
kwam de kar met créme ook langs om de bewoners daar te verwennen evenals 
boven op de kamers voor de bewoners die niet tot in de feestzaal geraakten. 

Het was weerom een succes want onze 30 liter ijscréme was zo goed als op! 

Donderdag 13 juli : Kiemen 

Ons spelletje bingo was weer goed geslaagd, een heel goede opkomst van onze 
bewoners!  Na een lekkere tas koffie zat de spanning erin voor de beker en de 
top 5! Roger Smet ging met de be-
ker huiswaarts en een prijs. De 
prijzen waren reuk met een stuk 
zeep 4711 als verfrissing voor de 
warme dagen. Annie Peeraerts, 
Hubert Debruyne, Maria Peersman 
en Maria Mertens vielen ook in de 
prijzen. Proficiat! Maar ook profi-
ciat aan alle deelnemers die ook 
hun punten opsparen voor het 
eind van ‘t jaar! Dank aan onze 

vrijwilligers voor hun inzet. 
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Dinsdag 18 juli : Ontbijtbuffet 3de verdiep (K316-K331) 

De kamers 301 tot 315 waren al aan de beurt geweest. Deze keer was het de 
beurt aan de tweede helft van het derde verdiep.  En ze keken er al naar uit 
want ondertussen weet iedereen in huis al dat het ontbijtbuffet een echte ver-
wennerij is. Een ruime keuze van koffiekoekjes, rozijnenbrood en broodjes, 
verschillende soorten beleg, verse eitjes, gebakken of gekookt …. Verder nog 
yoghurt, vers fruit… Te veel om op te noemen. Die dag zitten we precies in een 
chique hotel : een mooi gedekte tafel, goed gezelschap, en vooral veel tijd om 
er rustig van te genieten. Iedereen content!  We mogen zeker ook niet vergeten 
het personeel van de afdeling eens te bedanken.  Als zij niet hun best doen om 
juist al die kamerbewoners tijdig te verzorgen dan kan zo’n buffet niet door-
gaan.  Dan wordt het eerder late brunch (ontbijt en middagmaal te samen) al 

zou dat misschien ook wel eens leuk zijn! 

Dinsdag 18 juli : Uitstap 

Vandaag trokken we richting Sint-Anneke ‘Plage’. Voor enkelen een nieuwe ont-
dekking, voor anderen was het geleden van in hun jonge jaren dat ze er nog ge-
weest waren. De zon was weer van de partij en na een leuke wandeling, geno-
ten we van een lekkere wafel met aardbeien en slagroom. Zeker een uitstap om 

nog eens over te doen! 
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Dinsdag 18 juli: Oma’s koken 

Ook al waren er vandaag verschillende bewoners op uitstap, toch blijven er al-
tijd genoeg geïnteresseerden om een potje te koken.  Het menu is natuurlijk 
aangepast aan het warme weer : een fruitsla, een koud groentehapje en pas-
taslaatje.  Vééél snijwerk, maar wel een smakelijk resultaat achteraf.  Alle 
schotels waren weer leeg.  Gelukkig hadden we ook een bezoeker die heel be-
reidwillig aan de afwas ging staan want dat was ook nog een serieus werk ach-

teraf! 

Maandag 24 juli : Verjaardagsborrel 

Jarigen van Juli, weer een mooi tafeltje rond. Met een hapje en een drankje 
was het een geslaagde namiddag. Herinneringen opgehaald van lang vervlogen 
tijden. Iedereen straalt als er de herinneringen nog eens boven gehaald wor-

den. Proficiat nogmaals aan de jarigen. 

Maandag 24 juli : Kokkerellen op het 1ste verdiep 

Eviva Espagna!!!  Vandaag bevonden we ons een klein beetje in Spanje … en 
dit in de dagzaal op het eerste verdiep.  We maakten een lekkere mocktail, dit 
is een cocktail zonder alcohol, en dat was zeker even lekker en verfrissend!  
Daarbij hoorden er natuurlijk enkele tapas, dit zijn kleine Spaanse hapjes, het 
ene al wat straffer dan het andere…  Het was weer eens iets anders en zo 

leerden we een klein beetje van de Spaanse eetcultuur! 

Dinsdag 25 juli : Uitstap: Mannenclub 

Vandaag tijd voor onze uitgestelde uitstap dus reden we 
onder een stralende zon richting Wachtebeke.  Via de 
“oude” baan passeerden we enkele dorpjes die er uiter-
aard al heel anders uitzagen dan pakweg 20 jaar terug.  
Daar aangekomen zagen we het treintje al staan met 
daarbij een super-vriendelijke chauffeur.  We genoten 
van zijn gedienstigheid en zo zaten we algauw allemaal 
op de trein.  Die tufte door het prachtige domein en we namen een halte aan 
een mini-kinderboerderijtje waar we gezellig onder de bomen konden genie-
ten van een drankje en een ijsje!!  Onze “persoonlijke” chauffeur pikte ons 
terug met veel plezier op en voerde ons via 
nog mooie plekjes terug naar de ingang.  We 
werden door onze vrijwilliger Julien, die met 
het busje reed, veilig terug naar Temse ge-

bracht!  Einde van een mooie namiddag…  
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Vrijdag 28 juli : Kookactiviteit op het gelijkvloers 

Vandaag een zomerse hap (of proevertje) voor onze mensen van de beneden-
verdieping.  Frans was onze kok van dienst en mocht dan natuurlijk als eerste 
proeven!  Een lekkere frisdrank werd bereid, een mengeling van fruitsap, ana-
nas, limoen en grenadine…en dat werd al goed gesmaakt.  Daarbij een klein 
hapje onder de vorm van een mini-croque en dit met twee verschillende sma-

ken …. mmmmm heerlijk was dat! 

 

Dinsdag 8 augustus : Mannenclub 

De uitstap van de mannenclub is al achter de rug, en we hadden eigenlijk goes-
ting om nog eens op stap te gaan. Maar ja…’t kan niet altijd kermis zijn hé.  Op 
de koop toe regende het pijpenstelen vandaag zodanig dat we door den duur al 
blij waren dat we thuis konden  blijven en nog eens “quizen”.  Twee ploegen 
van vijf man, en er werd echt gestreden voor de eer, de “Knapsten” tegen de 
“Kriekskes”.  Eigenlijk haalden allebei de ploegen een mooi resultaat, maar de 
“Knapsten” deden hun naam eer aan en wonnen.  Ja, en de “Kriekskens” zullen 
misschien de volgende keer bij zo’n activiteit  … een Kriek minder moeten drin-

ken! 

Donderdag 10 augustus : Kiemen 

Minder goed weer vandaag…dus 
uitstekend weer voor ons ver-
trouwde kiemspel.  Onze feest-
zaal was weerom goed gevuld en 
ook onze vaste vrijwilligers waren 
paraat om aan de slag te gaan!  
Het duurde wel even alvorens de 
eerste “kiem” werd geroepen en 
dit was Annie Verheyden. Zij ont-
ving dan ook de beker.  Op de 
tweede plaats eindigde Blanche 
Martens en de derde plaats werd gedeeld door een ganse groep nl. Maria 
Noorts, Roger Smet, Lisette Vermeulen en Lisette Roels.  Proficiat aan al de 
winnaars. Zij gingen naar huis met een zomers geschenkje nl. een bon voor een 

gratis ijsje in de cafetaria. Smakelijk!! 
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Dinsdag 22 augustus : Oma’s koken 

De Oma’s waren weer paraat voor een namiddag koken, proeven en kletsen. Er 
werd heel wat ajuin en tomaat fijngesneden en er werd deeg gemaakt. Na de 
huilbuien van de ajuin maakten we ajuinsoep die geserveerd werd met kaas. 
Mjamie was dat lekker. Daarna werden er nog kleine pannenkoeken gebakken 
met een bolletje ijs en chocoladesaus. Het was weer puur genieten en de sfeer 

zat er zeker in! 

 

Nog enkele sfeerbeelden 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van GAW residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

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

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

10u00  Kamerbezoeken 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Gebruikersraad (feestzaal) 
            Bewoners met hun familie welkom in 

            de feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

14u00  Wandelen 1ste verdiep 

 

12u00  Reigerfeest 
            Voor degenen die ingeschreven zijn 
            voor de warme beenham, welkom. 
            Wie niet is ingeschreven is eveneens 
            welkom na de middag voor wat spel 

            en plezier. 

 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Mannenclub 
           Afspraak met de mannen in het 
           animatielokaal 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames zijn paraat en komen 
           langs alle deuren 
13u00  Uitstap (gelijkvloers) 
           Met een deel van de bewoners van het 

           gelijkvloers trekken we er op uit 

 

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

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u00  Fit-o-meter (3de verdiep) 
           We gaan enkele turnoefeningen doen 
           met de fit-o-meter 
14u00  Koffie vroeger en nu 
           In het animatielokaal, koffie op 

           grootmoederswijze 

Vrijdag 08 september 

Donderdag 07 september 

Maandag 04 september 

Maandag 11 september 

Donderdag 14 september 

Dinsdag 19 september 

Woensdag 06 september 

Maandag 18 september 

Dinsdag 12 septembe 

Woensdag 13 september 

Vrijdag 15 september 

Dinsdag 05 september 

Vrijdag 01 september 

Zondag 10 september 
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09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
13u00  Uitstap (gelijkvloers) 
           We trekken er op uit met de bewoners 
           van het gelijkvloers, naar waar hangt 

           af van het weer 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u00  Verjaardagsborrel 
           jarigen van september welkom in het  
           animatielokaal 

14u00  Beweging (gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (2de verdiep) 
           in de dagzaal voor de bewoners van 
           k 201 tot en met 214, buffet open 
           vanaf 08u30 
09u00  Ophalen oud papier 
14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
           in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

12u00  Mosselsouper 

           in de feestzaal 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Kamerbezoeken 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Valies van het verleden 
          (1ste verdiep) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u00  Spelactiviteit 

 

10u00  Kamerbezoeken 

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

            verdiep voor onze nachtegalen 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u00  Film (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Modeshow ‘Modeshow’ 

14u30  Snoezelbad (gelijkvloers) 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Woensdag 20 september 

Dinsdag 26 september 

Donderdag 21 september 

Vrijdag 22 september 

Maandag 25 september 

Dinsdag 03 oktober 

Maandag 02 oktober 

Woensdag 27 september 

Donderdag 28 september 

Vrijdag 29 september 

Woensdag 04 oktober 

Donderdag 05 oktober 

Vrijdag 06 oktober 
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Jarigen in september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

Marie-Josée Temmerman K 025 04 september 90 jaar 

Michael Vanhoyweghen K 007 04 september 95 jaar 

Lucienne Van der Stock K 208 08 september 75 jaar 

Maria Zaman K 215 10 september 92 jaar 

Edouard ‘t Felt K 202 11 september 94 jaar 

Marcella Mertens K 010 12 september 84 jaar 

René Catthoor K 408 17 september 87 jaar 

Julia Weyns K 114 20 september 94 jaar 

Irena Van Acker K 020 21 september 93 jaar 

Helena Groenwals K 129 22 september 90 jaar 

Karel De Maeyer K 022 25 september 68 jaar 

Clara Van Geyt K 032 27 september 90 jaar 

Annie De Jonghe K 119 28 september 80 jaar 

Maria Mertens K 317 29 september 79 jaar 

Lea Van Bruysel K 302 29 september 88 jaar 

Lucien Todts K 321 30 september 82 jaar 

    

Leo Meersman K 311 02 oktober 90 jaar 

Marcel Blijweert K 126 04 oktober 86 jaar 

Herman Celis 

k 028 

naar ander instelling 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Hilda Van Buynder 

k 329 

07 augustus 2017 

Albertine De Wilde 

k 031 

10 juli 2017 

Willy De Bruyne 

k 329 

17 augustus 2017 

Lea Van Lombergen 

k 313 

21 augustus 2017 
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Marcel Waltens 

k 141 

opname 06 juli 2017 

Germaine Van Landeghem 

k 130 

opname 07 juli 2017 

terug naar huis, 13 juli 2017 

Marie-Louise Van Eynde 

k 130 

opname 17 juli 2017 

terug naar huis, 01 augustus 2017 

Kortverblijf 

Roger De Clerck 

k 310KV 

naar huis 31 juli 2017 

Lea Van Lombergen 

k 310KV 

opname 03 augustus 2017 

terug naar huis 16 augustus 2017 

René Catthoor  

k 408 

26 juli 2017 

Lucienne Hebbinckuys 

k 130 

opname 03 augustus 2017 

naar ander KV 17 augustus 2017 
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Germaine Van Landeghem 

k 310KV 

opname 18 augustus 2017 

terug naar huis 25 augustus 2017 

Emma Matheuwezen 

k 130 

21 augustus 2017 

D’Haen Alfons 

k 310KV 

opname 28 augustus 2017 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 03 juli : Voorbereiding Ronde Steenrijk 

Voor we van start kunnen gaan met de Ronde van Steenrijk moeten we eerst 

alles nog klaar zetten. De decoratie is voor de animatrice Inge en het zwaarder 

werk zoals de fietsen is voor Michiel. Dit noemen we een goede samenwerking. 

Dinsdag 04 juli : Start !! 

Ons groot scherm werd aangezet zodat iedereen vanaf nu de renners goed kan 

volgen en terwijl er diep in Frankrijk aan hoge snelheden gekoerst werd gingen 

ook wij van start met ons jaarlijks sportevenement. Paraplu, bekers, medailles 

en gele truien en niet minder dan 6 fietsen of fietstoestellen ter beschikking in 

onze cafetaria : het zag er allemaal weer erg vrolijk en zomers uit. Wij zorg-

den voor een lekker extraatje na de eerste kilometers en dat gaan we de ko-

mende weken altijd doen : een advocaatje, snoeperij, een drankje. Reeds een 

vijftiental residenten gingen vandaag van start en zetten hun beste beentje 

voor net zoals onze animator en animatrice. 

Woensdag 05 juli : Ronde van Steenrijk 

We vertrokken voor de tweede etappe en fietsten er weer lustig op los. Ook 

enkele stagiairs en vrijwilligers waagden een paar pedaalslagen, net genoeg 

om mee op het scorebord te verschijnen. 
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Donderdag 06 juli : Wandelmiddag met ‘den Toeter’ 

Vanwege het natte weer viel er niet zoveel te wandelen vanmiddag en daarom 

lachten we ons maar eens de tranen met de verhalen over den Toeter, de oude 

veerman uit Tielrode, die zijn ‘eigen leugenen’ geloofde en zo ….. helaas niet 

aan de nodige mossels kon geraken, hoe hard hij ook riep dat er een mossel-

boot aan ‘den barkendeir’ lag. Goed voor meer dan een uur plezier en aan-

dachtig luistergenot. Jullie moeten eens nadenken waarom ‘den Toeter’ eigen-

lijk ‘Toeter’ heet en wie het juiste antwoord weet mag altijd bij Michiel een 

prijsje komen afhalen. 

Vrijdag 07 juli : Megabingo 

In het lokaal van de ergo was het een drukke bedoening. Eigenlijk was er plaats 

te kort omdat dit spel door iedereen kan gespeeld worden. Wanneer iedereen 

een plaatsje heeft gevonden kunnen we beginnen met het afroepen van de cij-

fers. Van zodra er iemand een volle kaart heeft zal die persoon BINGO roepen 

en hun  prijs in ontvangst nemen. 

Woensdag 12 juli : Ronde van Steenrijk 

We zijn een  dagje na onze Vlaamse Feestdag en dat betekent voor de meesten 

een rustdag. Het werd dus hoog tijd om onze beentjes weer een los en soepel 

te maken. Ook Rosa was van de partij en kijkt u maar eens naar al de leuke en 

grappige foto’s van onze deelnemers, die vandaag weer in topvorm waren. De 

lijst van fietsers is intussen al flink aangegroeid en er is elke dag heel wat re-

kenwerk om alles up to date te houden ! En tussendoor reden we om verse zee-

vruchten want op …  

Donderdag 13 juli : aten we Tourmossels boven 

De tourmosseltjes : dat is bij ons een traditie aan het 

worden die toch al een jaar of acht standhoudt. Het is 

een eerste proefke op kleine schaal van de nieuwe 

mossels. Reeds vroeg in de morgen dekten we een 

mooie tafel voor onze residenten. Voor wat extra hulp 

staan onze 4 vrijwilligers in Annie, Franky, Patricia en 

André de mosselman want er moeten frietjes gebakken 

en de mosseltjes moeten deskundig klaargemaakt én 

verdeeld worden. Het is allemaal een kwestie van timing. Er werd druk aange-

schoven en uitgedeeld op de kamers en er waren er zeker genoeg. Met een 

glaasje wijn erbij hebben we een echt zomers vakantiegevoel. En dat wil niet 

zeggen dat er vandaag niet gefietst werd !!!  
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Vrijdag 14 juli : markt, Ronde Van Steenrijk 

Op deze Franse Nationale Feestdag mochten onze eigen wielrensters en wiel-

renners toch zeker geen verstek laten gaan en daarom werd er al vanaf ’s mor-

gens druk getrapt en kwamen er na de middag nog enkele dapperen hun score-

bord aanvullen, steeds tot heil van geest en lichaam, want wat is er nu beter 

dan een beetje soepel en in conditie blijven ! 

Het was vandaag eens de beurt aan onze bewoners van het gelijkvloers om te 

gaan markten. De meeste onder hen keken er naar uit, er is zelfs gekocht ge-

weest door Mevr. Leeman : een pulletje in de solden. Dat was een koopje!!!! Na 

veel geslenter is het dan steeds tijd om onze dorst te gaan lessen. Santé!!! 

Maandag 17 juli : Tourmossels beneden 

Wat was het weeral smullen!!! De mosselen worden altijd klaargemaakt door 

onze vrijwilliger André die er het fijne van weet en de frietjes worden gebak-

ken door Annie.  Onze bewoners komen op de geur af zodat ze met talrijk aan-

wezig waren. Moeten er nog mosselen zijn!!!! Lekker, lekker……..  

Dinsdag 18 juli : Ronde van Steenrijk 

Het was alweer onze voorlaatste dag fietsen en de trouwe etappefietssters de-

den reeds vanaf ’s morgens in de vroegte hun kilometers aantikken. Ons kine-

team zorgde voor de cijfertjes en de lijsten en zo kon Michiel een uurtje begin-

nen rekenen en cijferen om te kijken wie dit jaar de winnaar of winnares ging 

worden …..  
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Woensdag 19 juli : Gebedsviering en geheugenspel 

Onze diaken was mooi op post voor de gebedsviering, die talrijk werd bijge-

woond, ook door enkele van onze nieuwe medebewoners. De gebedsvieringen 

die muzikaal begeleid worden door onze huisorganist uit Sint-Niklaas gaan om 

de 2 weken door en de lijstjes hangen uit aan de borden of kan u terug vinden 

in ons bladje Babiel. Jullie zijn steeds van harte welkom en de communie kan 

ook op de kamers gedeeld worden. Het geheugenspel hadden we het over de 

kleuren bv. : wat is er standaard allemaal rood als we rond ons kijken…. ‘k zal 

enkele voorbeelden geven : bloed, aardbei. een tomaat en nog zoveel andere 

dingen om op te noemen. De rest laat ik aan  jullie om er over na te denken?   

Hier dan het klassement : 

 

 

Smet Irene 

Osselaer Rosette 

Van Strijdonck Liliane 

De Witte Barbara 

Gielen Charles 

Tilleman Irène en Duerinck Blanche 

Van Cleemput Irène en Leeman Eugenie 

Goffin Hilda  

Temmerman François 

Maximus Maria en Scheltjens Maria 

Dierick Christiënne 

Savelkoul Elisa 

Van Bogaert Camillus 

Janssens Yvonne 

Van Akoleyen Jos 

Pannencoeck Simonne 

270 

225 

180 

155 

134 

111 

107 

104 

95 

84 

70 

66 

64 

61 

58 

56  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Vervolg klassement 

 

 

 

 

 

 

 

Allen ontvingen een beker, een herinneringsmedaille en een leuke prijs. Wij kij-

ken uit naar volgend jaar voor opnieuw een ‘super-actieve’ activiteit in ju-

li !!!!! Bedankt voor het meedoen. 

Maandag 24 juli : rijdend winkeltje en wafelbak jarigen 

Ting, Ting, Ting, dat is het geluid van  het rijdend winkeltje dat langs de gan-

gen rijdt. Kamer per kamer wordt er langsgegaan of er iemand iets nodig heeft. 

Er word altijd wel iets  gekocht omdat ze met kleine hoeveelheden  kunnen 

aankopen. De snoepjes kunnen ze al vanaf 100 g verkrijgen en 

de koekjes per stuk. Tot de volgende maand dan zijn we er 

weer. Wij moesten onze buikjes wat bijvullen nu we zolang ge-

fietst hebben. Er waren op de benedenverdieping dan  ook 2 

jarigen deze maand : Mevr. Tilleman en Mr. Gielen die we dan 

ook eens extra gelauwerd hebben, samen met zijn echtgenote 

die steeds een handje toesteekt. Het waren goei naar het 

schijnt, net zoals de afwas uitgebreid was trouwens …. En ook Magali kwam een 

handje helpen. En in ons refterke rollen Francine en Maria Poeck zoals steeds 

vlijtig bestekjes in, voor onze volgende wafelbak geloof ik … vast en zeker. 

Maes Yvonne 

Gorrebeeck Maria 

Geerinck Marie-Jeanne 

Van Remoortel Henri 

Mevr. Vinck, Mevr. De Cauwer, Dhr. Meersman 

Van Valckenborgh Rosa 

Bauwelinck Greta 

Dhr. Hanssen, Mevr. De Souter, Mevr. Rooman 

40 

35 

34 

32 

30 

20 

15 

10   

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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Dinsdag 25 juli : zangkoor en Hoger-Lager 

’t Was een beetje show en zangkoor tegelijk op ’t gelijkvloers met onze muzi-

kant van dienst die moet zingen, spelen en dirigeren tegelijk.  Er waren dan 

ook heel wat zangers en vooral zangeressen aanwezig om het beste van zichzelf 

te geven. Onze papegaai (de blauw-gele Ara uit de Ergo) liet zich ook eens ho-

ren en heeft zelfs een ei gelegd, iets wat we goed moeten opvolgen tegen dat 

het uitkomt. Joske, onze sprekende pop, hield mee in ’t oog of iedereen zijn 

tekst wel goed kon volgen. Zo vloog er al gauw anderhalf uur voorbij, tot groot 

plezier en jolijt …. van de aanwezigen. Om over de beroemde pastoorsmop van 

de dirigent nog maar te zwijgen ….   

Woensdag 26 juli : voorbereiding BBQ, snoezelen, teksten van liedjes raden 

Teksten van liedjes raden hoe gaat dat in zijn werking? Hier enkele tips….. Men 

zegt een letter van het alfabet en ik  kijk of die in de tekst voorkomt. Is dat 

niet is het aan de volgde om een letter te noemen. Zo gaan we verder tot de 

vakjes bijna zijn ingevuld. Als er een bewoner al een idee heeft wat het zou 

kunnen zijn mag hij of zij een gok wagen. Meestal hadden zij direct het juiste 

antwoord. Het waren bekende teksten, oa : Zeven anjers, zeven rozen, Ik heb 

eerbied voor jouw grijze haren, De Lichtjes van de schelde en nog zoveel ande-

re. Teveel om op te noemen. Het was een leuke namiddag.  ’s Avonds hebben 

Elza en  Rosette meegeholpen aan de voorbereiding van de BBQ. Ze hebben de 

tafels gedekt, servetten gevouwen, het bestek en de glazen gezet. Bedankt 

voor jullie hulp.    Tussendoor werd er gesleept met tafels, barbecues, ijzers en 

houtskool, borden en pannen en reeds een dagje van te voren werden de tafels 

zoals u hierboven kan lezen voor ons grote feest van morgen klaargezet dankzij 

vele ijverige handen. Enkele residenten konden in de namiddag genieten van 

onze snoezelruimte, al of niet met de klankschalen als extraatje.  

Donderdag 27 juli : BARBECUE 

Bakharing met ajuinsaus zoals in de goede oude tijd, worstjes, hamburgers, 

kipfilets en allerlei lekkere slaatjes en sausjes : er was genoeg voor iedereen. 

Reeds om een uur of elf was onze barbecueploeg  druk aan het werk op het ter-

ras om alles op tijd en gaar klaar te krijgen. Dankzij de zorgvuldige voorberei-

ding en met hulp van heel wat personeel uit alle gelederen was het genieten 

voor al onze residenten die aan de lange, feestelijk gedekte tafels konden bij-

schuiven in de cafetaria . Na een heerlijk aperitiefje werden de bordjes meer-

maals gevuld met gezond en lekker eten en er was ook een heerlijk ijsje als 

dessert.  
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Onze chef-kok kwam en zag dat het goed was en dat vonden wij ook en de keu-

ken komt dan ook weer alle eer toe ! Ook onze vrijwilligers konden zoals ieder 

jaar mee aanschuiven en maakten er een gezellige middag van. 

Maandag 31 juli : Bib en wafelbak boven 

De jarige van de maand juli waren, Osselaer Rosette, Van Damme Amelia, Jans-

sens Yvonna, Van Cleemput Louisa en Van Broeck Maria. Proficiat!!!!! Als u 

graag leest : laat u horen en de bibliotheek komt zeker extra bij u langs ! Wij 

houden dat ook altijd goed in het oog als u net hier bent komen wonen, via de 

vragenlijst die wij met u bespreken.  

Dinsdag 01 augustus :  koken broodpudding 

Meestal is er altijd wel brood over en het was niet zo’n warm weer. Ik dacht  

“waarom maken geen  broodpudding”? We hebben er alles voor in huis. Vroeger 

werd dit veel gemaakt door onze bewoners en het is nog lekker ook. Nadien 

smullen maar!!!! 
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Woensdag 2 augustus : gebedsdienst en knutselen 

Omdat knutselen niet is wat ze vroeger deden gaan we het niet te moeilijk ma-

ken. Wat we nodig hebben zijn : schaar, lijm en boekjes. Nu de bewoners nog 

ophalen die hier graag willen aan deelnemen en zo kunnen we van start gaan. 

Nadien krijgen ze nog een lekker afsluitertje. 

 

Donderdag 03 augustus : rusthuisclown 

Als deze rare snuiter, die nooit zoveel zegt maar des te meer gekke dingen 

doet, zijn ‘toerke’ doet op de gangen en kamers en in onze living wordt er heel 

wat afgelachen, geknuffeld en soms laat hij ook eens een ballonnetje op. Hij 

kan ook goed het stof afnemen, toeteren en hij tovert van alles uit zijn zakken 

…….  

 

 

 

 

Vrijdag 04 augustus : wafelbak jarigen beneden 

Mevr. van Acker, Mevr. Duerinck en Mevr. Van Valckenborgh waren op het gelijk-
vloers jarig in augustus. Een mooie reden om eens te snoepen van een lekkere 
wafel vandaag. Zoetigheid troef of toch met mate en we serveerden er al dan 
niet  een taske koffie en slagroom erbij ! 

Maandag 07 augustus : Rijdend winkeltje en voorlezen 

Ons rijdend winkeltje kon niet doorgaan, maar na de middag maakten we tijd 

voor een leuk verhaal uit de krant van vandaag. Het ging over Leeza en haar 

stamineeke in Dworp, dat zij op haar 91 nog steeds openhoudt. Met toevoeging 

van een babbel over …. ‘den tram naar Ham’ (zie hierboven) en enkele leuke 

pikante gedichtjes uit het volkszangboek van Drieske Nijpers was ons middagje 

vol pret en ontroering gauw om. En onze papegaai zag dat het goed was. 

Maandag 07 augustus : Voelbingo 

Wat gaan we onze bewoners laat voelen? Om de beurt mogen ze in de linnen 

zak eens voelen welk voorwerp er in zit. Moet zeggen : ze hebben het bijna al-

lemaal kunnen raden wat er in zat. Ik denk voor de volgende keer dat ik het 

een beetje moeilijker moet maken. 
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Dinsdag 08 augustus : gebruikersraad, zangkoor en bezoekje Margriet 

’s Morgens hielden we met bewoners en familie onze gebruikersraad, waarvan 

het verslag eerstdaags zal uitgehangen worden aan de borden. Intussen tonen 

we u ook een snelle foto van onze vaste bezoekster, Margriet. Blijkbaar is ze 

wat op de loop, met al die eierproblemen en komt ze hier wat rondscharrelen, 

op zoek naar troost ….. ’s Middags werkten we even aan ons boekje hier om 

daarna nog eens een uurtje heerlijk te zingen en swingen met ons zangkoor. 

Woensdag 09 augustus : wandelmiddag 

Eénentwintig residenten van beneden proefden 

vanmiddag eens van het mooie weer bij een 

wandelingetje in onze tuin. We bewonderden 

ook de pas aangelegde 

tweede petanquebaan, 

een opsteker voor onze 

trouwe gebruikers ! 

 

Vrijdag 11 augustus : Pannekoeken jarigen boven 

Er was er maar ééntje jarig dat was 3 augustus De Wit 

Lucienne. Van Harte gefeliciteerd. 

 

Maandag 14 augustus  : voorlezen en ….  

We lazen voor uit de plezantenboek van Drieske Nijpers en tegelijk deden we 

wat huishoudelijke werkjes. De krant, ons koningshuis, onderwerpen genoeg 

om een uurtje mee bezig te zijn. Ook enkele individuele activiteiten kwamen 
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Woensdag 16 augustus : gebedsdienst, sjoelen en over onze ‘properteiten’ 

In onze gebedsdienst stond ‘moeder’ natuurlijk centraal vanwege 15 augustus, 

O.L.V. Hemelvaart. Na de middag werkten we onze werkjes van maandag ver-

der af en babbelden we honderduit over de wastobbe, Agfa Gevaert, en hoe dat 

50 jaar geleden allemaal (al dan niet) ging met toilet en schoonmaak …. 

Vrijdag 18 augustus : Schoonheidssalon 

Het ergo lokaal werd omgetoverd in een rustgevende sfeer met lichtjes doeken 

en nep kaarsjes. Hier kunnen onze bewoners komen voor een voetbadje of een 

gelaatverzorging. Daarna kunnen ze nog genieten van de rustige sfeer of een 

babbeltje slaan. 

Maandag 21 augustus : bibliotheek en rolstoelbeheer 

Er werden weer heel wat boeken gebracht en afgehaald. Na de middag werden 

de rolstoelen nagekeken en, waar nodig, ‘bijgevezen’. En we bereidden stille-

kes ons Babieltje en de komende uitstapjes voor.  

Maandag 21 augustus : ballonspel 

Bewegen is gezond en daarom verzamelden we met een grote groep aan het 

podium, waar met ballen en ballons een beroep werd gedaan op onze reactie-

snelheid en onze arm- en …. beenspieren. Plezant ook en er werd dan ook heel 

wat afgelachen ! 

Dinsdag 22 augustus : Cinema Roxy : Sound of Music deel 1 

Deze film is een mooie klassieker, die nooit verveelt en die we dankzij de mo-

derne techniek in 2 stukjes kunnen bekijken ….. 

Woensdag 23 augustus : Zomerquiz  

Heel wat moeilijke vraagjes en proefjes en de Gelagenaars namen het naar 

goede traditie weer op tegen de Kalseistoempers. Hoe het afliep vertellen we u 

volgende keer, nu ons Babieltje vandaag ter perse gaat. Net vernemen we nog 

dat de Kalseistoempers met 1 punt voorsprong gewonnen hebben met 34/40. 

Proficiat !!! En er was voor ieder een prijs. 

Vrijdag 25 augustus : Oma’s keuken 

We gaan eens confituur maken van kiwi’s!!! Door op vakantie te gaan naar Kre-

ta heb ik de mogelijk gehad om dit eens te proeven daarom dacht ik waarom 

zelf niet proberen maken. 
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Vrijwilligersnieuw 
Ondertussen draait onze toog weer op en top met de nieuwe taakverdeling en 

daarvoor alvast dank aan iedereen die zich daar voor inzet. Onze vrijwilligers 

zijn altijd present bij de maaltijdgroepen en helpen mee met de uitstapjes 

naar de markt of nog plezieriger oorden. Bij alle grote activiteiten zijn ze op 

post of oproepbaar. Zo schoven ze ook eens meer dan welverdiend aan bij onze 

barbecue. 

Bij Tjörve Van den Bosch, die ’s woensdag coiffeert bij ons, werd op 11 juli 

haar eerste kindje Eleonora geboren en we wensen haar langs deze weg nog 

eens extra proficiat. Het is een flinke dochter van 2,4 kg en 46,5 cm groot !!! 

De lijsten voor het griepvaccin zijn compleet en wij houden onze volgende ver-

gadering op donderdag 14 september om 10.45u. Tot dan ! 

Even over denken 
September : het is altijd een beetje nazomer. Het kan nog erg mooi weer zijn 

en warm. Hier en daar,  zeker na de vrij droge zomer die we hadden beginnen 

de bomen te verkleuren. Het kan ’s morgens wat mistig zijn en er hangen 

dauwdruppeltjes in de spinnennetten. 

’s Morgens is het overal terug wat drukker want de kinderen trekken weer elke 

dag naar school. Mama’s met kleutertjes aan de hand die een beetje sip kijken 

op die eerste schooldag en soms valt er dan een traantje en niet alleen bij de 

kindjes zelf. De boekentassen zijn gemaakt en de schriften worden gekaft (?) 

en het is rekenen, lezen en schrijven geblazen …. het nieuwe schooljaar is be-

gonnen ! Wij kijken in ons Blauwhof deze maand uit naar ons mosselsouper op 

de 27e. We trekken naar Gaverland met de residenten van beneden en hier en 

daar hebben de ‘lateriken’ nog wat vakantie tegoed. We verklappen stiekem 

ook al dat we stilletjes aan onze nieuwe show beginnen werken : die is voor no-

vember gepland. Ssst ! Niet verder vertellen !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

11u15  Voorlees met Joske 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

11u45  Krant (gelijkvloers) 

14u30  Zangkoor (Ergo) 

 

11u15  De gazet / Snoepje 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

11u00  Kamerbezoekjes (gelijkvloers) 

14u00  Cinema Roxy 

 

11u00  Eierkluts 

14u00  Wafelbak jarigen 

 

11u45 Wablieft? (gelijkvloers) 

14u00  Huishoudelijke 

 

13u30  Uitstap Gaverland (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Wandelnamiddag (gelijkvloers) 

 

14u00  Voorleestheater (podium) 

 

          Rustdag 

 

14u00  Gezellig samenzijn 

 

14u00  Sjoelen 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Voorlezen Bibliotheek 

 

           Rustdag 

 

14u00  Droebelaars 

 

14u00  Hoger—lager 

 

14u00  Bewegen 

 

10u30  Gebedsdienst 

11u30  Mosselfestijn 

 

           Rustdag 

 

14u00  Kiemen 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  UNO 

14u00  Snoezelen 

 

14u00  Zoek de spreekwoorden 

 

14u00  Kamerbezoek 

 

14u00  Koekjesbak 

Donderdag 28 september 

Maandag 18 september 

Woensdag 13 september 

Dinsdag 19 september 

Woensdag 20 september 

Donderdag 21 september 

Vrijdag 22 september 

Vrijdag 15 september 

Maandag 02 oktober 

Maandag 25 september 

Donderdag 07 september 

Woensdag 06 september 

Maandag 04 september 

Maandag 11 september 

Dinsdag 26 september 

Dinsdag 05 september 

Vrijdag 08 september 
Woensdag 27 september 

Dinsdag 12 september 

Donderdag 14 september 

Vrijdag 01 september 

Vrijdag 29 september 

Dinsdag 03 oktober 

Woensdag 04 oktober 

Donderdag 05 oktober 
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Jarigen in september  
 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Vergauwen Blanche K 004 03 september 87 jaar 

Maximus Maria K 023 15 september 89 jaar 

Engels Lea K 145 17 september 86 jaar 

Gorrebeeck Maria K 160 17 september 78 jaar 

Van Droogenbroeck Honorina K 022 19 september 79 jaar 

Stoop Hilda K 132 25 september 79 jaar 

    

Brys Rita 

k 137 

06 juli 2017 

Van Raemdonck Eduard 

k 134 

18 juli 2017 

Verdonck Petrus 

k 002 

26 juli 2017 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

Jarigen in september 

 

 

 

 

Verhuisd 

De Kuyffer Simonne 

k 134 

11 juli 2017 

De Bruyne Godeliva 

k 002 

12 juli 2017 

Pauwels Maria Flat 015 12 september 85 jaar 

Van Dender Godelieve Flat 131 12 september 78 jaar 

Michielsens Maria Flat 013 18 september 92 jaar 

Peleman Josée Flat 252 19 september  80 jaar 

    

De Wilde Betty Flat 016 05 oktober 80 jaar 

Van Lombergen Lea 

flat 354 

21 augustus 

G
A
W

 R
e
sid

e
n
tie

 E
lisa

b
e
th
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Een woordje van Kaat …. 
Ik ga beginnen met mezelf even kort voor te stellen. Ik ben Kaat Hulstaert en ga 

vanaf september 2017 Kristof tijdelijk vervangen als centrumleider van het lo-

kaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Ik heb al een jaar ervaring op de Dienst 

Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg van het OCMW Temse. Nu begin ik aan een 

nieuwe uitdaging waar ik enorm naar uitkijk. In juli en augustus vormde ik sa-

men met Kristof een team. Hierdoor heb ik mij al een goed beeld kunnen vor-

men van de werking van het lokaal dienstencentrum en zie ik het volledig zit-

ten. Met de vaste medewerkers en vrijwilligers heb ik al kennis gemaakt en heb 

ook al veel van hen geleerd en opgestoken.  

Met enkele onder jullie heb ik al kennis kunnen maken wat heel aangenaam 

was. Met enkele onder jullie zal ik nog kennis moeten maken, waar ik dan ook 

zo snel mogelijk werk van wil maken. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om jullie 

allemaal beter te leren kennen. 

Ik ga mij volledig inzetten om de werking te houden zoals ze nu is en samen 

met jullie werken aan de verdere opbouw van het dienstencentrum.   

Het belangrijkste wat ik jullie nu nog wil meegeven is dat jullie steeds bij mij 

terecht kunnen met vragen, voorstellen en bedenkingen.  

Zo, nu zijn jullie toch al iets meer over mij te weten gekomen.  

Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal te ontmoeten en met de medewer-

kers en vrijwilligers te kunnen samen werken! 

Tot snel!  

Groetjes Kaat  
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Ik was er “geire” bij 
Dit was juni –juli – augustus 2017 

27/06/2017  IJssalon  

Ambachtelijk ijs van 

Vandewalle met liefde 

uitgeschept en versiert 

door Vera en Paul.  

Een lekker ijsje en een 

babbeltje.  Meer moet 

dat niet zijn. 
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Wie klein is moet slim 

zijn.  IJs uitscheppen van 

op een lege bak wa-

ter.  
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29/06/2017  Bingo  
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06/07/2017  Receptie erkenning Lokaal Dienstencentrum 

Op 12 mei 2017 kregen we fantastische nieuws van de Vlaamse 

overheid: Wij erkennen ’t Achterpoortje te Temse als lokaal dien-

stencentrum. 

Op 6 juli vierden we kort dit heugelijke feit samen met de vrijwil-

ligers, de centrumraad, de medewerkers, de stuurgroep en de pers. 
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Activiteiten in de kijker 
Rekeningen betalen van thuis uit… 

Het kan allemaal. Online bankieren is een 
trend van de laatste jaren.  Het is gemak-
kelijk; je hoeft je niet meer naar de bank 
te begeven, geen wachtrijen meer aan het 
loket en je kan je verrichtingen uitvoeren 
wanneer je zelf wilt.  Een internetbank is 

altijd en overal beschikbaar voor de klant. Je kan je uitgaven en inkomsten 
gemakkelijker opvolgen en de kosten liggen ook een pak lager. Alleen maar 
voordelen aan het online bankieren.  
Om je hier wegwijs in te maken organise-
ren wij op vrijdag 15 september een info-
sessie rond online bankieren. Deze start om 
14u00 en gaat door in het dienstencentrum 
’t Achterpoortje. 
 
 
 
 

De Vlaamse zorgverzekering (Mantelzorgpremie) 

De meeste onder jullie zullen waarschijnlijk al gehoord hebben over de Vlaam-
se Zorgverzekering. Maar wat houdt dit nu juist in?  En waarom krijgt een ken-
nis deze premie al en ik nog niet? 
Op 5 september om 14u30 vindt er een infosessie plaats over de Vlaamse Zorg-
verzekering of beter bekend als de mantelzorgpremie. Er zal worden uitgelegd 
wie er recht kan hebben op deze verzekering, hoe deze aangevraagd moet 
worden en welke stadia men allemaal moet doorlopen. Ook de bijkomende te-
gemoetkomingen ; THAB en BOB zullen kort toegelicht worden. Door deze in-
fosessie willen we jullie graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden die 
er zijn en waar jullie recht op kunnen hebben. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tut 11u00  Babelonië 

14u00 tot 16u00  Modeshow Dimoda 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Presentatie 

                       Vlaamse Zorgverzekering 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u00  Optreden Sint-Renilde- 

                       koor + taart en koffie 

                       € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga           € 2,50 

14u00 tot 16u00  Quiz (liedjesquiz) 

19u30 tot 20u45  Yoga                      ntb 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 16u00  Presentatie 

                       Online bankieren 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Maak je eigen 

                      onderlegger 

19u30 tot 20u45  Yoga                      ntb 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  De tijd van toen, 

                      herinneringen 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga           € 2,50 

14u00 tot 16u00  Terug naar school Quiz 

19u30 tot 20u45  Yoga                      ntb 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00 Voordracht Boelwerf 

19u30 tot 20u45  Yoga                      ntb 

Dinsdag 12 september 

Maandag 18 september 

Maandag 25 september 

Vrijdag 15 september 

Donderdag 21 september 

Woensdag 06 september 

Dinsdag 05 september 

Woensdag 27 september 

Dinsdag 26 september 

Maandag 04 september 

Woensdag 13 september 

Maandag 11 september 

Donderdag 28 september 

Dinsdag 19 september 

Woensdag 20 september 

Vrijdag 01 september 

Vrijdag 08 september 

Vrijdag 22 september 

Vrijdag 29 september 

Maandag 02 oktober 

Dinsdag 03 oktober 
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Colofon 
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‘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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