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Kruiswoordraadsel 

6. Bosruimte – hol 

7. Mooie dame (Eng.) 

8. Vakantieplek 

9. Stijve, vastzittende 

10. Goesting - voegwoord  

Verticaal : 

1. Pa – klingel – landbouwtuig 

2. Hemorroïde (genant probleem)  

3. Onderste ledematen – perfecte na-

maak 

4. Landbouwgrond – maand 

5. Nihil – roem 

Horizontaal : 

1. Rust 

2. Riviertje – drank – liever dan 

moe 

3. Smaak 

4. Haarlok – bomengroep 

5. Schaapsgeluid – kunst (Eng.) 

6. Boom – toog 

7. Drukte 

8. Seizoen – ezel 

9. Rund 

10. Doe dat in je verlof ! – 
vrouwsnaam  

De juiste oplossing werd ons be-

zorgd door Marcel Verleyen , be-

woner GAW Elisabeth, flat 130 

Proficiat! 

Veel succes met onze nieuwe puz-

zel. 

 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 r o z e  r t a f e l 

2   p a t t o n   r e 

3 b a a s   e n   g o 

4   a l e   s e   o p 

5 a l   n a t   t   o 

6 a   l   d e   a a l 

7   n e v e l   b a d 

8 b a d e r   r e l l 

9 s t e e   h a l s   

10 p o r   r o s   t e 
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Uit de oude doos 
03 oktober 1981 : Vlaamse kermis 
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Info 

 

 

 

 

 

 
 

In de nacht van zaterdag op zondag (28/29 oktober 2017) 

schakelen we over van zomertijd op wintertijd. Om juist te zijn: zondagoch-

tend om drie uur 's ochtends draaien we de klok één uur achteruit, drie uur 

wordt twee uur. 

 

De overschakeling naar wintertijd heeft drie directe gevolgen: je zal zondag-
ochtend een uur langer kunnen uitslapen, de zon komt vanaf zondagochtend 

een uur vroeger op en gaat een uur vroeger onder. 

De wintertijd zal duren tot 25 maart 2018. Dan schakelen we opnieuw over op 

zomertijd.  

http://www.frankdeboosere.be/temp/zomertijd.php
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21 SEPTEMBER 2017 

WERELDDAG DEMENTIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ DAGELIJKSE KOST” 
 

BEZOEK ONZE STAND AAN DE 
INKOMHAL 

 

WERKGROEP DEMENTIE  
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Naar aanleiding van werelddag dementie op 21 september hebben wij samen 

met de werkgroep gekozen voor het thema “dagelijkse kost”. 

Voeding is belangrijk voor iedereen maar personen met dementie vergeten 
soms waarom zij moeten eten en drinken . In onze infostand kon je een kijkje 
nemen wat de oorzaak was, waarom mensen soms niet eten of drinken en na-

tuurlijk hebben wij een aantal tips meegegeven.  

Werkgroep dementie  

    “DAGELIJKSE KOST”  
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Mariette op pensioen! 
 

Na 23 jaar dienst is ons Mariette aan haar welverdiende pensioen toe. Ze heeft 
onze vrijwilligers getrakteerd op een lekker glaasje cava als dank voor de jaren 
lange samenwerking.  De vrijwilligers van de bezigheidsclub ( waarmee ze we-
kelijks samen werkte) hebben op de laatste activiteit gepast afscheid geno-
men. Ze boksten een liedje in elkaar over Mariette haar loopbaan. Het is fijn 
om te zien hoe geliefd Mariette is. Afscheid van loopbaan maar we zijn ervan 

overtuigd dat we haar zeker nog gaan weerzien. 

Voorzitter, secretaris en directeur bedankten haar ook met de nodige bloemen 

en cadeau! 

Mariette merci voor de voorbije jaren, geniet van je pensioen en tot ziens. 
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Antieke wolkam 
Al jaren lang staat er in de inkomhal van De Reiger een antiek werktuig in hout, 
met heel veel scherpe nagels erop. Maar … wat is het juist, waar dient het 
voor? We hebben het nooit geweten en  gebruikten het maar als plantenstan-
daard. Nu het bewuste ding dreigt te verdwijnen naar de kelder door de moder-
nisering van de hal, willen we eens duidelijkheid. En … de oplossing kwam van 
Hilda Vercauteren, echtgenote van onze bewoner Petrus Van Bogaert. Zij werk-
te vroeger jarenlang, vanaf ongeveer 1956, met 7 andere vrouwen en onder de 
supervisie van “zuster Sylvie” in de wasserij van de oude kliniek. En daar moes-
ten  vaak matrassen van het ziekenhuis of het moederhuis gewassen worden 
want goede matrasbeschermers bestonden toen nog niet. Het omhulsel, “de 
tijk” en de vulling, wol of kapok, werden apart behandeld. Na de wasbeurt en 
het drogen was die vulling ‘ineen gekoekt” en moest deze uiteen gehaald of 
“gekamd” worden. En daarvoor diende dus ons werktuig. Hilda demonstreerde 
ons hoe dat ging. De wasvrouw ging op het smalle gedeelte aan één kant zitten. 
Ze bracht de samengekoekte wol met 1 hand in stukken op het onderste deel 
van het toestel en met de andere hand deed ze de “zwengel” met de nagels er-
op heen en weer gaan. Zo viel aan de andere kant van het apparaat de wol in 
luchtige vlokken eruit, klaar om weer in de overtrek gestopt te worden en deze 
weer vast te naaien. Vraagstuk opgelost dus : het apparaat is een soort 

“wolkam”. 

Bedankt Hilda. 

Maar of de antieke wolkam nu nog mag blijven staan in de hal … ??? 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 24 augustus : BBQ 

Het was een mooie zomerdag wat kan je dan beter hebben dan een glaasje 
Sangria en een lekkere BBQ. Ons feestzaal zat gezellig vol met onze bewoners, 
directeur en leden van de raad. In de cafetaria zaten onze vrijwilligers die eens 
extra verwend werden voor hun dagelijkse of wekelijkse inzet. Het was ge-
slaagd. Iedereen genoot op zijn manier. Samen tafelen met medebewoners op 
een rustige manier valt zeker in de smaak. Dank aan Blondine, Maria en Irene  
voor het snijden van het sangria fruit. Dat was de dag voordien al heel plezant 
 Dank aan Odette voor de jaarlijkse hulp en zeker ook een dikke merci aan 
onze bakkers Peter en Staf. Alles was weer super goed gebakken. Chapeau! Moe 

maar voldaan gingen we na het eten van een ijsje huiswaarts. 
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Maandag 28 augustus : Verjaardagsborrel 

Augustus de oogstmaand maar blijkbaar ook veel geboortes in die maand. Met 
17 bewoners zaten we rond de tafel voor een hapje en een drankje. Een gezel-
lige bende. Er is duchtig heen en weer gebabbeld en veel gelachen. Onze oud-
ste bewoner Frans heeft zelfs voor ons gezongen en moppen getapt. Aan allen 

nogmaals een dikke proficiat!!!! 

Dinsdag 29 augustus : Uitstap naar de Heide in Waasmunster 

Bij tropische temperaturen reden we richting Waasmunster naar de Heide. Een 
wandelingske (want toch wat TE warm) door de bossen met een stop aan de 
Heide Kapel voor een bougie-ke, trokken we het terras van het Koekoeksnest 
op! Daar genoten we van ne goeie coupe créme naar believen of gewoon een 
frisse pint. En smaken dat dat deed!! Het was een aangenaam rustig uitstapje 
en voor velen toch wat nostalgie van lang vervlogen tijden toen de Heide nog 
floreerde. Dank aan Julien, onze vast chauffeur met de handicar om ons steeds 

veilig en wel op onze bestemming te brengen. 
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Donderdag 31 augustus: Curling 

Vandaag haalden we onze Curling nog eens boven. Na een testrondje waarbij 
iedereen even kon oefenen, startte onze competitie. Iedereen deed zijn best 
om zo ver mogelijk te bollen. Zoals gewoonlijk waren Leo Meersman en Lucien 
Todts, onze 2 kampioenen weer op hun best, maar ook de anderen moesten 

zeker niet onderdoen. Het was wederom een gezellige middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 september : Reigerfeest 

Reigerfeest, een feest om samen 
met de familie te genieten van ge-
zelligheid. Met 270 ingeschreven 
familieleden en bewoners hebben 
we er weer een topdag van ge-
maakt. Lekkere beenham met een 
glaasje wijn, sjoekes met koffie. 
De inkomhal rook naar verse ge-
bakken wafeltjes, die letterlijk de 
deur uitvlogen. De tombola was 
ook helemaal uitverkocht. Dank 
aan allen voor de steun, zo kunnen 
we regelmatig eens op uitstap met 
onze bewoners. Dank aan onze 
Vrijwilligers Maria en Leona voor het ophalen van de tombolaprijzen bij de 
handelaars en alle andere vrijwilligers voor het opzetten en afbreken van de 

festiviteiten. 

 

Dinsdag 12 september: Mannenclub 

Met een mooie bende mannen zaten we rond de tafel om ons levensloop spel 
nog eens te spelen. Zo leren we elkaar nog wat beter kennen en kwamen de 
herinneringen boven. We genoten ook nog van een lekker aperitiefje dat nog 

over was van ons Reigerfeest. Het was een geslaagde namiddag.  



Babiel - oktober 2017  13 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Woensdag 13 september : Uitstap 

Een uitstap naar de Ster lag al weken vast. Tot moeder natuur er een stokje 
voor stak. Het grijze en regenachtige weer van de voorbije dagen bereidde ons 
al voor op een verandering van de planning. En wat een geluk! Want de uitstap 
naar het Waaslandshoppingcenter was een schot in de roos. Een gezellige druk-
te liet ons toe de sfeer van het etalageshoppen op te snuiven en toch op ons 
gemak rond te lopen. Hier en daar een kindje dat zijn ouders op de proef stel-
de, toverde een lach op ons gezicht. Om af te sluiten dronken we een warme 
koffie en aten we een pannenkoek of een wafel om vervolgens welgezind en 

met een volle buik huiswaarts te keren. 

Donderdag 14 september : Kiemen 

Ons maandelijks spel Bingo is een 
heel geliefde activiteit. Na een lekke-
re tas koffie zijn we allen gefocust op 
ons spel. Jef roept de nummers af en 
Walter steekt de nummers in de hoog-
te zodanig dat iedereen goed kan vol-
gen. Onder begeleiding van Lilianne, 
Maria en Marc kunnen onze bewoners 
tafel per tafel goed volgen. De win-
naar deze maand is Frans Eggers, hij 
gaat met de beker huiswaarts. 2de plaats is voor Leonie Bollaert en Josephine 
De Witte. De 3de plaats gaat naar Maria Meersman en Jozette Thierens Dit is 
dus onze top 5 die in de prijzen valt; voor de overige tellen alvast de punten!  

Deze vijf bewoners gingen met een luxe badschuim huiswaarts. Proficiat! 

Vrijdag 15 september : Kokkerellen 

Om de herfst goed in te zetten besloten we om vanmiddag een lekker pom-
poensoepje te maken.  Rapper gezegd dan gedaan natuurlijk … want er was 
veel snijwerk te doen!  Met vele helpende handen verliep dit vlotjes en het 
zwaarste werk werd door Marcel verricht namelijk de pompoen door “zagen”!!  
Ook werden er nog bolletjes gedraaid, ajuin gepeld en alle andere groenten ge-
sneden. We hadden wel even tijd nodig om alles te laten sudderen maar onder-
tussen werden de daarbij horende lookbroodjes gebakken. En of het nadien 
weer smaakte…dat merkten we direct toen de meesten een tweede tas vroe-

gen!  
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Dinsdag 19 september : Koffie vroeger en nu.- 

In ons animatielokaal werd er nog eens koffie gemaakt zoals vroegere jaren. 
We zaten allen op ons gemak en ondertussen werd de koffiemolen doorgegeven 
om ons koffiebonen te malen. Da was werken zulle en ondertussen stond de 
moor (waterketel) op het vuur tot hij kookte. We deden de gemalen koffie in 
de “buzze” met een lepeltje pardaf en we konden onze koffie opgieten. De 
heerlijke geuren verspreiden zich snel, dat is pas koffie! Met een vers gebakken 

stuk vlaai genoten we allen met volle teugen. Voor herhaling vatbaar. 

Donderdag 21 september : Uitstap 

Wat een geluk vandaag … een lekker weertje, dus viel de beslissing snel om ze-
ker naar de Ster te rijden en nog even te genieten van een zalige herfstzon!  
Met een goede 11 bewoners van de benedenverdieping en vele helpende vrij-
willigers vertrokken we voor een mooie wandeling door de bossen richting het 
dierenparkje.  Daar zagen we verschillende dieren zoals struisvogels, herten, 
schapen en zelfs kangoeroes.  Nadien namen we het wandelpad langs de grote 
vijver, zalig!  Tijd voor een goede verfrissing, een pannenkoek, wafel of ijs…en 
dit bestelden we in het Kookpotje waar we steevast heel goed ontvangen wor-
den!  Zelfs een foto met de plaatselijke papegaai mocht niet ontbreken!! Einde 

van een mooie nazomerse namiddag….genieten! 

Foto’s uitstap Waaslandshoppingcenter 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van GAW residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

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

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u00  Zanguurtje (2de verdiep) 
            We smeren onze stembanden 

 

09u30  Bezigheidsclub 
14u00  Film (2de verdiep) 
            we maken van de dagzaal een cinema 

            voor alle kijklustigen 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Modeshow (feestzaal) 
            welkom voor een tas koffie gevolgd 
           door een modeshow met mannequins 

14u30  Snoezelbal (gelijkvloers) 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u00  Crea (knutselen)(2de verdiep) 

14u00  Turnactiviteit (1ste verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels  

           (3de en 4de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs met hun 
           koopwaar 
14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Geheugenspel (3de en 4de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                      * &** 
14u00  Manicure 

14u00  Snoezelen 

 

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

14u00  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u30  Beweging (gelijkvloers) 
14u30  Gymnastiek met Annemiek 

14u30  Turnactiviteit (1ste verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u00  Oma’s koken 
           In het animatielokaal gaan we weer 
           een keertje in de potten roeren 

14u00  Spelactiviteit (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

Vrijdag 06 oktober 

Donderdag 05 oktober 

Maandag 02 oktober 

Maandag 09 oktober 

Donderdag 12 oktober 

Woensdag 18 oktober 

Dinsdag 17 oktober 

Woensdag 04 oktober 

Maandag 16 oktober 

Dinsdag 10 oktober 

Woensdag 11 oktober 

Vrijdag 13 oktober 

Dinsdag 03 oktober 
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10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Kiemen (in de feestzaal) 
           eerst koffie en dan ons maandelijks 
           spelletje kiemen 

14u00  Snoezelen 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op kamers 
14u00  Turnactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels 
           (3de en 4de verdiep) 
13u00  Mannenclub 
           wij rijden met onze mannen richting 
           Elversele voor een show met Juul 
           Kabas 
14u00  Bezoek aan het kerkhof te Temse 
           wandeling naar het kerkhof, wie 
           interesse heeft geef gerust een 

           seintje aan de dienst ergo/animatie 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           Winkeldames komen langs met hun 

           koopwaar 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Geheugenspel (3de en 4de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Wafelbak i.s.m. Okra Temse 
            De dames en heren van Okra Temse 
            komen voor ons heerlijke wafels bak 
            ken., dit gaat door in de feestzaal 

14u00  Snoezelen 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Verjaardagsborrel 
           de jarigen van oktober worden 
           verwent, uitnodiging volgt 

14u00  Beweging (gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet 2de verdiep 
           (K 215—K 229) 
           in de dagzaal van het 2de verdiep, 
           voor de bewoners van k 215 tot en 
           met k 229. Ontbijt staat klaar om 
           08u30 

14u00  Herfst Quiz (feestzaal) 
           Na een tasje koffie spelen we een 
           herfst quiz, iedereen van harte 

           welkom 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 
14u30  Misviering voor onze overledenen 
            in de feestzaal een misviering om 
            onze dierbare overledenen te 
            herdenken 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Dinsdag 24 oktober 

Donderdag 19 oktober 

Vrijdag 20 oktober 

Maandag 23 oktober 

Dinsdag 31 oktober 

Maandag 30 oktober 

Woensdag 25 oktober 

Donderdag 26 oktober 

Vrijdag 27 oktober 

Woensdag 01 november 

Donderdag 02 november 

Vrijdag 03 november 
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Jarigen in oktober 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

Leo Meersman K 311 02 oktober 90 jaar 

Marcel Blijweert K 126 04 oktober 86 jaar 

Livina Smet K 028 07 oktober 87 jaar 

Hans Scherrens K 328 11 oktober 76 jaar 

Josepha De Leenheer K 206 14 oktober 96 jaar 

Jozef Verhaegen K 331 15 oktober 90 jaar 

Carolus Vanden Kerkhof K 115 18 oktober 96 jaar 

Jean-Pierre Debeys K 004 21 oktober 74 jaar 

Frans Goossens K 312 25 oktober 77 jaar 

Suzanna Engels K 324 27 oktober 97 jaar 

Hubert Debruyne K 203 28 oktober 73 jaar 

Maria Buyens K 226 31 oktober 80 jaar 

Emilienne Dauwe K 130 31 oktober 82 jaar 

Godelieve Van Lombergen K 117 31 oktober 87 jaar 

Albertine De Wilde 

k 031 

12 september 2017 

Roger Smet 

k 015 

20 september 2017 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Alberick Smets 

K 026 

21 augustus 2017 

Florentine Meyvis  

k 219 

25 september 2017 

Irma De Gendt 

k 017 

22 september 2017 

André Speleman 

k 031 

22 september 2017 
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Marcel Waltens 

k 414 

terug naar huis 29 augustus 2017 

Emma Matheuwezen 

k 130 

terug naar huis 31 augustus 2017 

René Catthoor 

k 408 

terug naar huis 16 september 2017 

opname 18 september 2017 

Kortverblijf 

Nora Daeseleire 

k 310 KV 

opname 20 september 2017 

Ivonne Cornelis 

k 414 

opname 22 september 2017 

Alfons D’Haen 

k 310 KV 

terug naar 18 september 2017 

Emilienne Dauwe 

K 130 

04 september 2017 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 28 augustus : curling 

Het waren de Schotten die dit spannende spel uitvonden en wij speelden het in 

een aangepaste versie. Goed voor een anderhalf uur spelplezier. De winnaar 

was Mr. Van Raemdonck met 92 punten. Alle deelnemers gingen met een prijsje 

naar huis en kregen een lekker fris drankje op deze hete namiddag. 

Dinsdag 29 augustus : Ergowerkjes en Uno 

De Kaarten worden geschud en verdeeld. We waren met een 8 tal bewoners om 

te spelen. Telkens als ze nog 1 kaart hebben is het de bedoeling om op tafel te 

kloppen en het woord UNO te zeggen. De Bewoners die uitgespeeld waren wa-

ren Maria Gorrebeeck, Christienne Dierikx, Rosette Osselaer , Elza Malfliet en 

Amelia Van Damme. Proficiat dames goed gespeeld. 

Donderdag 31 augustus : Krantje, Advocaat, voorleestheater 

Zo deden we even voor het eten beneden en dat was een leuk extraatje. Na de 

middag was het voorleestheater over de tien geboden, de biecht en nog veel 

meer …. Gebracht door onze acteur-lezer van dienst  in passend kostuum. 

Vrijdag 01 september :  voorlees met Joske en denk- en behendigheidspel 

Met een advocaat (om op te eten), een sprekende papegaai en onze idem 

vriend Joske kunnen we een heel gesprek voeren als inleiding op de krant en 

de dagklapper Druivelaar. Na de middag hielden we in de ergo een doe-

denkspel waarbij handigheid en reactievermogen en …. een beetje rekenen 

goed van pas kwamen. 
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Maandag 04 september : rijdend winkeltje/wafelbak/bibliotheek 

We zetten onze week druk en goed in. Ons rijdend winkeltje deed zijn ronde 

en zo kreeg u weer alle boodschapjes fijntjes toegeleverd. Vrijwilligster Meggy 

kwam ook nog eens rond met de boeken en er waren heel wat leeskandidaten. 

We staken intussen onze neus even in de plaatselijke krant, losten bij een ka-

merbezoekje enkele kruiswoordraadsels op  en na de middag vonden we, on-

danks een kleine lokale eiercrisis toch nog 16 exemplaren bijeen om wafels te 

bakken voor onze residenten van het gelijkvloers. De jarigen van de maand op 

het gelijkvloers waren daar Blanche Vergauwen en Honorine Van Drogenbroeck, 

die respectievelijk 87 en 79 jaar oud werden. De jarigen van het eerste verdiep 

waren Engels Lea, Gorrebeeck Maria en Stoop Hilda.  Nog eens proficiat en ’t 

was natuurlijk lekker en gezellig ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 05 september : krant en zangkoor 

Na de middag vergaderden we over 

onze volgende Babiel. We volgden de 

actualiteit met het laatste nieuws, zo 

even voor het eten en in de late mid-

dag zongen we nog maar eens de ster-

ren van de hemel, met Joske erbij en 

een zangkoor dat mooi alle refreintjes 

kon inzingen …… Enkele residenten 

kregen ook wat extra schoonheidsver-

zorging. 
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Woensdag 06 september : snoepgazet en rolstoelbeheer 

Omdat we ’s morgens beneden in de living extra bezoek kregen van hondje 

Balou verhuisde de snoepgazet naar ’s middags. We hadden het daar over oude 

caféliedjes (die we ook zongen) uit den boek van Volkszanger Drieske Nijpers, 

over wijmekes plekken en Persil en ‘den bleek’ of onze was ‘zwingelen’. Dit al-

les onder het genot van Advocaat en een … Chocotoff. Daarna keken we overal 

de rolstoelen nog eens na, zodat we weer even verder konden. Buiten, vooraan 

werd er intussen druk gebouwd aan onze nieuwe, overdekte fietsenstalling 

waar we voor u een mooie foto trokken van de werkzaamheden !!!! 

Donderdag 07 september : kamerbezoek en cinema Roxy 

Een tiental residenten kreeg een gezellig babbeltje op hun kamer. Na de mid-

dag trokken we naar de podiumzaal waar we konden genieten van een drietal 

originele slapstick filmpjes met als hoofdrolspelers niemand minder dan Stan 

Laurel en Oliver Hardy in hun prille acteurstijd, net na de eerste wereldoorlog 

en nog niet als duo. Den Dikke en den Dunne dus met veel taartengegooi, pia-

nomuziek en huizen die invallen en treinen die recht op een …. schaterlachend 

…. publiek inrijden !!!! 

Vrijdag 08 september : Eierkluts en wafelbak jarigen boven 

Daarmee maakten we ’s morgens een lekkere en kwaliteitsdeeg voor de ideale 

wafels en Simonne en Arita kwamen even helpen. We bakten gelijk door, zodat 

alle residenten boven na het eten bij de koffie snel van een wafel konden ge-

nieten. Jarigen van de maand waren boven : Lea Engels, Maria Gorrebeeck en 

Hilda stoop. Proficiat !!!! En op jullie verjaardag zelf krijgen jullie natuurlijk 

een leuk cadeau. 

Maandag 11 september: Wablieft en huishoudelijke werkjes 

Druk ’s morgens, want in ons livingske boven vooraan werd er voorgelezen uit 

Het Laatste Nieuws en beneden daaropvolgend voor- en bij het eten uit Wa-

blieft. Vooral het slechte weer in heel de wereld viel op in de krant. En dan 

kropen we in de huishoudelijke en  ergo-werkjes allerhande, waarbij er druk 

geoefend wordt met het geheugen, hand-en vingervaardigheid en inzicht. 
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Dinsdag 12 september : Uitstapje  Gaverland 

De buien bleven een beetje over vandaag, maar het weer was toch wat frisjes. 

Samen met onze chauffeur Robert, diaken André en hulp van enkele vrijwillig-

sters, Marita Mees en Magda Janssens trokken we naar Gaverland in Melsele 

voor onze jaarlijkse bedevaart. We bezochten er eerst de kapel waar onze dia-

ken voorging. Michiel speelde een intro en sortie en mooie intermezzo’s op het 

zeldzame (en ingewikkelde) Spaans Orgel (uit 1804) en we staken intussen een 

kaarsje aan en deden de nodige intenties. Daarna gingen we richting De Mops 

om bij een lekkere pannenkoek wat te bekomen van het mindere weer, dat ons 

uiteindelijk toch droog liet! Chauffeur Robert bracht ons weer veilig naar huis 

doorheen een overdruk Beveren. 

Woensdag 13 september : Gazet en Wandelmiddag 

Gezien de hevige wind en friste hielden we na het middageten (met krant) on-

ze wandelingen binnen en brachten we een hele reeks kamerbezoekjes en de-

den we enkele wandelingetjes op de eerste verdieping. We wachten met span-

ning af of we nog een nazomertje krijgen, terwijl de temperaturen gestaag 

blijven dalen …. En wegens drukke werkzaamheden op de verpleegpost ging on-

ze briefing door in … de ergo-kapel !!!! Wat een gezegende dag ! 

Donderdag 14 september : Voorleestheater Podium 

We lazen een verhaal voor van Felix Timmermans en zo was er al snel weer een 

gezellig uurtje om, aan het podium bij de cafetaria..  

Maandag 18 september : gezellig samenzijn 

De vakantie zit er op voor animatrice Inge dus gaan we gezellig samenzitten om 

wat bij te kletsen. We zijn nog wat in vakantiesfeer en eens informeren welke 

landen onze bewoners hun favoriete vakantiebestemming was. Zo komen we 

wat meer te weten waar ze op vakantie zijn geweest. Naar Oostenrijk, Duits-

land, Nederland, Spanje, China enz. Van al da kletsen krijgen we een droge 

mond dus gaan we op tijd de stembanden eens smeren met een natje. 

Dinsdag 19 september : sjoelen 

Er is veel interesse voor het sjoelen zodat ik de 2 sjoelbakken moet gebruiken. 

Ook omwille van de wachttijd kan het op deze manier wat vlotter verlopen. 

Onze mannen zijn best wel in top conditie. Maar de vrouwtjes doen het nog al-

tijd een beetje beter. Je weet geen geluk in het spel is geluk……… de rest mag 

je zelf aanvullen.  



24  Babiel - oktober 2017 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

Woensdag 20 september: Rijdend Winkeltje 

Vandaag kan er weer naar jullie wensen gekocht worden. Het winkeltje hoor je 

van ver komen. Als je wat wilt verkopen laat je dan horen. Ting, Ting Ting……. 

Vrijdag 22 september : Droebelaars Optreden 

Voor de eerste keer komen de Droebelaars hier bij ons optreden. 

 

 

Vrijwilligersnieuw 
Wij vergaderden reeds in de eerste helft van september over onze werking en 

ook voor de komende drukke periode valt er heel wat te overleggen. Onze uit-

stapjes gaan even op een laag pitje, zeker de marktbezoeken vanwege de win-

terperiode maar we knutselen des te meer met het oog op Kerstmis. Daarbij 

kunnen we wel wat helpende handen gebruiken en talent …. En daar hebben 

we gelukkig onze vrijwilligers waarop we beroep kunnen doen.  

Even over denken 
We zitten reeds een week of 2  in de herfst en het is een klassieker : de blaad-

jes vallen volop van de bomen en geven ons veel mooie kleuren. Het is mooi  en 

stil en vredig buiten.  In de Ardennen kan het al eens lichtjes vriezen. Alle stu-

denten en schoolkinderen zijn weer al een maand bezig en kijken reeds uit 

naar …. de herfstvakantie. Oktober wordt een leuke maand voor ons met het 

optreden van Big Band Amor, de stage van SJKS en naar het einde van de maand 

toe ons herdenkingsmoment dat doorgaat op 24 oktober. We gaan ook op be-

zoek bij onze chef-kok in de Centrale keuken. En intussen plannen, vergaderen 

en repeteren we reeds druk voor de maand november …. En de dagen korten 

maar … en de natuur begint aan zijn winterslaap !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

11u45  Krant (gelijkvloers) 

14u00  Uno 

14u00  Cinema Roxy (gelijkvloers) 

 

11u45  Actualiteit 

14u00  Zoek de spreekwoorden 

14u00  Ergowerkjes (gelijkvloers) 

 

11u15  De gazet met Joske (gelijkvloers) 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Koekjesbak (gelijkvloers) 

 

14u00  Sjoelen 

14u00  Zangkoor / stage 

 

10u15  Bibliotheek 

11u30  Krantje en Plezantje (gelijkvloers) 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

11u00  Nazicht 3 rolstoelen 

11u30  Advocaat en actua 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Voorleestheater (podium) 

 

11u15  De gazet (gelijkvloers) 

14u00  Snoezelen, klankschalen 

           (gelijkvloers) 

 

11u45  Krantje (gelijkvloers) 

14u00  Gezellig samenzijn 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

11u30  De Gazet 

14u00  Magabingo (gelijkvloers) 

14u00  Bingo 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Wij maken advocaat (gelijkvloers) 

14u00  Voorleesmoment 

 

14u00  Oma’s koken 

 

14u00  Optreden Amor 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Uitstap keuken 

 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel 

18u30  Herdenkingsmoment 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Kegelen 

14u00  Luistermuziekje (gelijkvloers) 

           (living) 

Maandag 16 oktober 

Woensdag 11 oktober 

Dinsdag 17 oktober 

Woensdag 18 oktober 

Donderdag 19 oktober 

Vrijdag 20 oktober 

Maandag 23 oktober 

Donderdag 05 oktober 

Woensdag 04 oktober 

Maandag 02 oktober 

Maandag 09 oktober 

Dinsdag 24 oktober 

Dinsdag 03 oktober 

Vrijdag 06 oktober 

Woensdag 25 oktober 

Dinsdag 10 oktober 

Donderdag 12 oktober 

Zondag 22 oktober 
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Donderdag 26 oktober 

Jarigen in oktober  
 

 

Welkom 

 
 

 

 

Hebben ons verlaten 

Vrijdag 27 oktober 

Maandag 30 oktober 

Yvonne Maes K 016 13 oktober 91 jaar 

Vrijdag 03 november 

Dinsdag 31 oktober 

Woensdag 01 november 

Donderdag 02 november 

Roger Smet 

k154 

20 september 2017 

Maria Van Assche 

k 154 

05 september 2017 

 

11u30  Ochtendborrel (gelijkvloers) 

14u00  Handverzorging (gelijkvloers) 

14u00  Voorlezen BIB (podium) 

 

14u00  Wafelbak jarigen 

 

11u30  De krant (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel 

 

14u00  Bewegen 

14u00  Wandelen of reminiscentie 

            (gelijkvloers) 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 

 

11u30  Krant (gelijkvloers) 

14u00  Zingen jullie mee 

 

14u00  Dweilorkest (cafetaria) 

Zaterdag 04 november 
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Jarigen in oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Betty De Wilde Flat 016 05 oktober 80 jaar 

Marie-Louise Roosen Flat 366 08 oktober 84 jaar 

Godelieve Leemans Flat 127 10 oktober 78 jaar 

Marie-José Dusar Flat 247 11 oktober 90 jaar 

Armand De Maeyer Flat 369 17 oktober 88 jaar 

Daisy Foubert Flat 126 23 oktober 79 jaar 

André Vervynckt Flat 366 23 oktober 88 jaar 

Marcel Verleyen Flat 130 25 oktober 87 jaar 

Achiel Van den Branden Flat 240 26 oktober 85 jaar 

G
A
W

 R
e
sid

e
n
tie

 E
lisa

b
e
th

 

 

Arthur Schietse en Simonne Van Meir 

huren vanaf 05 september flat 354 
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Een woordje van Kaat …. 
Momenteel ben ik al een maand centrumleidster van het lokaal dienstencen-

trum ’t Achterpoortje. Ik heb sommige onder jullie ook al veel beter leren ken-

nen en ik begin hier nu echt wel mijn draai te vinden.  

De tijd gaat snel en zo zijn we ondertussen al Oktober. De maand van de herfst, 

vallende bladeren, mooie wandelingen met de herfstzon op ons gezicht en nog 

zoveel meer. Een veelbelovende maand dus en zo zal oktober ook zijn in ’t Ach-

terpoortje.  

Op donderdag 5 oktober maken we onze grote uitstap naar het Breydelfabriek 

en de parasol waar een redelijk grote opkomst voor was. Op diezelfde dag star-

ten we ook met turnen, gegeven door Tiny Geens, kinesiste gespecialiseerd in 

ouderen. Iedereen is welkom tijdens het turnen. Er  worden aangepaste oefe-

ningen voorzien voor iedereen.  

Vanaf 1 oktober start de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. 10 dagen af-

tellen naar 10 oktober, de werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Hier wil ik 

graag wat verder op ingaan. De rode draad doorheen deze 10-daagse is samen 

veerkrachtig zijn. Over heel Vlaanderen worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd waarbij veerkracht en bewustwording centraal staan. Tijdens de 

activiteiten, lezingen en infosessie ontdekt u hoe u stevig in het leven kan staan 

en hoe u op tijd psychische klachten kan ontdekken. Met de 10-daagse van de 

geestelijke gezondheid wil men het taboe rond geestelijke gezondheid en psy-

chische klachten doorbreken. ’t Achterpoortje organiseert op 10 oktober 

‘Zilverwijzer’, een basissessie over hoe je kan omgaan met uitdagingen die je 

op je pad tegenkomt.  De deelname is gratis maar je moet wel op voorhand in-

schrijven want de plaatsen zijn beperkt. 

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten, lezingen en infosessies die plaatsvin-

den in Vlaanderen? Kom gerust eens langs in ’t Achterpoortje, je vindt er een 

brochure waar alles rond de 10-daagse van de geestelijke gezondheid in staat. 

Op het einde van oktober komen we in de sfeer van Halloween. Op dinsdag 31 

oktober organiseren we samen met de kleinkinderen of achterkleinkinderen een 

knutselnamiddag rond Halloween.  

Zo dat was wat ik jullie graag wou vertellen over de komende maand.  

Tot binnenkort!       

Groetjes Kaat  
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Ik was er “geire” bij 
Dit was september 2017 

 

Optreden Sint-Renildekoor 

Op vrijdag 8 september kwam het Sint-Renildekoor een namiddag optreden. Er 

werden liedjes gezongen van vroeger en nu.  

Zoals jullie kunnen zien was er veel ambiance!  
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Het koor Sint-Renilde is afkomstig van Hamme kwam optreden van 14u tot 

16u15. 
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Keuvelkoffers: de tijd van toen…  

 

 

De tijd van toen … Op donderdag 21 september organiseerde we een namiddag 

‘vertellen over vroeger’. Er was een keuvelkoffer aanwezig die allerlei materi-

aal bevatte over de vrije tijd van vroeger. Er werd door iedereen volop vertelt 

en er werden veel verhalen met elkaar gedeeld. Het was leuk om alle verhalen 

te horen en zo kwam men ook nog wat meer te weten over elkaar. Het was een 

zeer aangename en gezellige namiddag. 

 

Infosessies van de Vlaamse zorgverzekering en online bankieren 

 

De infosessie van de Vlaamse zorgverzekering telde een 10-tal aanwezige als-

ook de presentatie over online bankieren. Na beide infosessies waren er veel 

positieve commentaren te horen. 
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Activiteiten in de kijker 
Voeldoekjes maken voor personen met dementie 

 

Dementie…een ziekte waar we de laatste tijd steeds meer en meer over horen 

en dat tot op de dag van vandaag nog niet te genezen is.   

Om de zintuigen van deze personen te prikkelen gaat ’t achterpoortje voel-

doekjes maken voor WZC De Reiger en WZC ’t Blauwhof. Er zullen doekjes ge-

maakt worden met zachte en harde stof, kleurrijke linten, belletjes,…  

Door aan deze doekjes te voelen worden hun zintuigen geprikkeld en blijven 

ze ook langer alert.  

Heb jij zin om deze doekjes mee te maken? Dan ben je in de maand oktober 

elke maandagochtend, startend vanaf 9/10, van harte welkom van 9u45 tot 

11u30 in ’t Achterpoortje. Kan je geen vier maandagen na elkaar? Geen pro-

bleem, ook al kan je maar 1 maandag, alle hulp is welkom! Onder begeleiding 

van Gitte gaan we deze doekjes maken en nadien samen gaan overhandigen in 

het WZC. 

 

Kookworkshop : appeltaart maken 

Op 17 oktober vindt onze aller eerste kookwork-

shop plaats. Godelieve, vrijwilligster, zal deze 

workshop begeleiden. Er zal lekkere appeltaart ge-

maakt worden. Wanneer deze in de oven zit krijgen 

jullie ondertussen een tas koffie aangeboden.  

Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt.  
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Voordracht Boelwerf 

 

De meeste onder jullie kennen de Boelwerf wel. Op dinsdag 3 oktober vind er 

in het dienstencentrum een voordracht plaats over de boelwerf, dit in samen-

werking met VZW Opstoapel. Zij zullen vertellen over de geschiedenis van de 

boelwerf en zullen hierbij ook de gepaste foto’s tonen. Na de voordracht en de 

film die getoond zal worden over WZC ‘De Reiger’ is er tijd voor een nabespre-

king met de medewerkers van de Boelwerf zelf. Heb je vroeger zelf op de 

Boelwerf gewerkt of weet je er veel over is dit de ideale manier om er tijdens 

de middag van 3 oktober nog eens over te praten en herinneringen op te ha-

len.  

Op dinsdag 3 oktober geeft Op Stoapel een uiteenzetting over de geschiedenis 
van de Boelwerf in ’t Achterpoortje. Dit is een dienstencentrum van het OCMW 
in Temse. 
Op Stoapel geeft regelmatig voordrachten en/of gegidste wandelingen over de 

voormalige scheepswerf en kan een programma opstellen op maat. 

Programma 

In het achterpoortje zal onze voorzitter Lieven Muësen een korte historische 

schets van de Boelwerf geven.  Nadien wordt er verder gegaan met het tonen 

van een film opgenomen in WZC De Reiger begin dit jaar. Ter gelegenheid van 

Erfgoeddag 2017, (thema zorg), 

werden hier verschillende getui-

genissen opgenomen. Deze wer-

den gemonteerd en zullen in 

het achterpoortje worden ge-

toond 

Info website Op Stoapel 

http://opstoapel.org/erfgoeddag-in-onzen-tijd-zorg-voor-elkaar-op-boel/
http://opstoapel.org/interviews-zaatmannen-de-reiger/
http://opstoapel.org/interviews-zaatmannen-de-reiger/
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Voordracht Boelwerf 

                            € 1,50 

19u30 tot 20u45 Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

11u00 tot 20u00  Uitstap Breydel en 

                          Parasol               € 35,00 

10u00 tot 11u00  Turnen                  € 5,00 

 

09u00 tot 11u00  Babelonië 

 

09u45 tot 11u30  Voeldoekjes maken 

                          met Gitte  

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Zilverwijzer 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Turnen                   € 5,00 

14u00 tot 16u00  Verloren beroepen 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

09u45 tot 11u30  Voeldoekjes maken 

                          met Gitte  

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u00 tot 10u00  Turnen                  € 5,00 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop 

                          Appeltaart 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film : Hachi 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 16u00  Alternatieve woonvorm 

                          voor ouderen 

 

09u45 tot 11u30  Voeldoekjes maken 

                          met Gitte  

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga           € 2,50 

14u00 tot 16u00  Matinée Jules Kabas 

                          € 10,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

Dinsdag 10 oktober 

Maandag 16 oktober 

Maandag 23 oktober 

Vrijdag 13 oktober 

Donderdag 19 oktober 

Woensdag 04 oktober 

Dinsdag 03 oktober 

Woensdag 25 oktober 

Dinsdag 24 oktober 

Maandag 02 oktober 

Woensdag 11 oktober 

Maandag 09 oktober 

Dinsdag 17 oktober 

Woensdag 18 oktober 

Donderdag 05 oktober 

Vrijdag 06 oktober 

Vrijdag 20 oktober 

Donderdag 12 oktober 
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Donderdag 26 oktober 

Vrijdag 27 oktober 

Maandag 30 oktober 

Dinsdag 31 oktober  

10u00 tot 11u00  Turnen                € 5,00 

14u00 tot 16u30  Bingo                   € 0,50 

 

14u00 tot 17u00  Dansnamiddag met 

                          DJ Gitte             € 1,00 

 

09u45 tot 11u30  Voeldoekjes maken 

                          met Gitte  

14u00 tot 17u00  Kaarting            € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

 

 

                 Allerzielen 

                 Gesloten 

 

                 Allerheiligen 

                 Gesloten 

 

                 Gesloten 

 

09u00 tot 10u00  Turnen                 € 5,00 

14u00 tot 16u00  Crea rond Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u00 tot 10u00  Turnen                  € 5,00 

10u00 tot 1100  Stoelyoga              € 2,50 

Woensdag 01 november 

Donderdag 02 november 

Vrijdag 03 november 

Maandag 06 november 

Dinsdag 07 november 



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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