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Kruiswoordraadsel 

6. Webdraad – rivier in Italië 
7. Achter – boom 
8. Geladen deeltje – staten 

9. Aanhoren 

10. Decigram - slee  

Verticaal : 

1. Noot – begin van muziek 

2. Geuren 

3. Berucht runeteken 

4. Moment 

5. Kring rond de zon  

 

Horizontaal : 

1. Nevel- rustig 

2. Insect – niet jong meer 

3. Paling – intiem 

4. Omhoog (voorvoegsel, 

Grieks) 

5. Groen – Nederlandse Tele-

visie Stichting 

6. Oplosmiddel – scheepshout 

– 1e en 5e letter 

7. Vrouwskleed – Aktien Ge-

sellschaft – bosgang 

8. Grootmoe – beestje 

9. Tepel  

10. As Soon As Possible - betrek-

kelijk voornaamwoord  

Ons vorig puzzeltje werd ge-

wonnen door Armand De 

Maeyer…… die met de fles 

gaat lopen …. 

Puzzelt u graag? Los dan 

eens mee deze (makkelijke) 

puzzel op en bezorg hem aan 

de verantwoordelijke van de 

serviceflats flats of aan de 

receptie van ’t Blauwhof of 

van De Reiger !!!! U kan er 

een ‘goei’  fles mee winnen !  

 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 v a k a n t i e   z 

2 a a   k i r   l u i 

3   m o k k a   d   n 

4   b l e s   b o s   

5 b e         a r t   

6 e i k       b a r   

7 l   l     g e d o e 

8   z o m e r   o e n 

9 e   o e r o s   v   

10 g e n i e t   l e a 
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Uit de oude doos 
Uit de foto’s die we u hierbij laten zien kan u vast wel opmaken dat we aan het 

einde van de jaren vijftig zitten en het begin van de ‘golden sixties’. Het begon 

voor de kleine man wat beter te gaan. Veel gewone mensen woonden nog in 

een arbeiderswoning, vaak aan het begin van de 20e eeuw gebouwd : er was al-

tijd een gang en een kleine voorkamer of ‘salon’ waar dikwijls met plastic be-

klede zetels stonden die nooit gebruikt werden. Achter het ‘salon’ of in de gang 

was er dan een trap (soms met een ‘val’) en werd er onder de pannen gesla-

pen. Na de salon kwam dan de ‘living’, die meestal ook als keuken diende. 

Soms was er nog een Leuvense stoof, waarop gekookt werd, waar altijd een ke-

tel of koffiekan stond te pruttelen, waar de kat achter sliep, we onze koude 

voeten konden warmen en waar de was boven gedroogd werd in de koude tijd 

of als er geen ‘koerke’ met afdak was. Vaak was er maar één kraantje of nog 

een pomp in de keuken, met een arduinen pompsteen. Het toilet was nog dik-

wijls een ‘chemin de fer’, door te spoelen met een emmer, of een plank met 

een ronde uitsparing en een deksel. Aan de muur een haak met reclameblaad-

jes, netjes in stukken gescheurd. Het was er zo heerlijk geurig vertoeven ….  

Het duurde nog tot De Beatles en de Hoela Hoep voor de echte badkamers kwa-

men met wastafels, douche of ligbad en voor de kenners …. een bidet … en 

doorspoelbaar toilet !!!! En daar bleven we (als jullie kinderen) soms uren zit-

ten om over Kapitein Zeppos en Johan en de Alverman te lezen of over de eer-

ste Jommekes, Annemiekes en Rozemiekes    
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 25 september : Verjaardagsborrel 

Een leuke bende jarigen van september. Met een hapje en een drankje werd 
onze namiddag weer goed opgevuld. Allerlei verhalen van de goede oude tijd 
werden verteld en onze Michel zong nog een deuntje van Eddy Wally. Proficiat 

aan deze bende! 

Dinsdag 26 september : Ontbijtbuffet 2de verdiep (K201-K214) 

Iedereen keek weer enorm uit naar het ontbijt. De tafels in de dagzaal waren 
mooi gedekt en het buffet stond klaar tegen half negen. Na een glaasje fruitsap 
kon iedereen aanschuiven en hun keuze maken. Er was zoveel dat het moeilijk 
is om kiezen. De eitjes werden op aanvraag gebakken of gekookt en ja die wa-
ren van trok zulle, vooral ei met spek vloog de deur uit! Steeds een enorm suc-

ces, volgende keer zijn de andere bewoners van het 2de verdiep aan de beurt. 
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Woensdag 27 september : Mosselsouper 

Mosselsouper in onze feestzaal, met een kleine 70tal bewoners kwamen ze af-
gezakt naar de feestzaal voor een heerlijk mosseldiner. De tafels waren mooi 
gedekt, de sfeer zat er zeker in! Volgens veel bewoners waren de mosselen wat 
naar de kleine kant maar wel heel lekker. We hebben bij velen zeker drie keer 
opnieuw opgeschept dat is wel een teken dat ze smaakten. Daarna nog een 
chocoladepudding en met een rond buikje keerden we huiswaarts voor een mid-

dagdutje. Het was weer TOP! Dank aan Chef-kok en zijn team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 4 oktober : Film 2de verdiep. 

Vandaag gingen we terug in de tijd, terug naar de eind jaren ‘50! Schipper 
naast Mathilde. We bekeken één van de weinige afleveringen die op DVD be-
schikbaar zijn. Vele afleveringen werden live op antenne uitgezonden, waar-
door er geen opname van werd bijgehouden. Toch raar, hoe we allen de evolu-
tie in het televisielandschap zijn gewoon geraakt. Leuk om een aflevering van 
deze klassieker terug te zien, maar niet voor al te lang. Geef ons maar de nieu-
we series zoals Thuis, Familie, Mooi en meedogenloos en zoveel andere. 

Die gaan toch wat vlugger vooruit en kan je gelukkig in kleur bewonderen! 

Donderdag 5 oktober : Modeshow Dimoda 

Het was weer tijd om de nieuwe herfst- en 
wintercollectie te showen. Na een lekkere tas 
koffie stonden de mannequins klaar om deze-
nieuwe collectie voor ons op een gepaste ma-
nier te showen. De huismannequin was ook van 
de partij. Het was een heel mooie collectie en 
dat hebben we ook aan de verkoop kunnen 
merken.  Er mag gekocht worden maar dat is 
zeker geen verplichting, kijken mag ook. We 
kunnen er weer tegenaan en in het voorjaar 
zijn ze er weer met hun lente- en zomercollec-

tie! 
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Vrijdag 6 oktober : Kookactiviteit gelijkvloers 

Vandaag kregen we hulp van enkele studenten van het college in Sint-Niklaas.  
We gingen iets lekker maken maar toch heel eenvoudig.  Lekkere chocolade- 
melk met slagroom (zelfgeklopte!!) en smakelijke zandkoekjes!  En of het 

smaakte…!!!  Zo zie je maar dat iets eenvoudig ook heel lekker kan smaken! 

Vrijdag 13 oktober : Bal populaire op het eerste verdiep 

Eenmaal per maand is het feest in de dagzaal op het eerste verdiep.  De plaat-
selijke bewoners doen dan hun dansschoenen aan en er worden dan leuke 

plaatjes gedraaid … en zo hebben we weerom een zeer actieve namiddag! 

Dinsdag 18 oktober : Oma’s koken 

Ons animatielokaal zat weer mooi vol met werklustige oma’s en zelfs een opa 
erbij. We sneden ajuin fijn voor de slasoep. De sla uit eigen tuin werd gekuist 
en heel goed gespoeld tegen de beestjes. Het was een verrukkelijk soepje. We 
maakten ook nog croque monsieur met een slaatje. Mjamie!  Na ons kookpar-

tijtje eten we s’ avonds toch een boterhammetje minder hoor. 

Donderdag 19 oktober : Kiemen 

Het was weerom een gezellige drukte bij ons spelletje 
bingo. Na een tas koffie vlogen we er stevig in met z’n 
allen. Dank aan onze vrijwilligers om onze bewoners bij 
te staan en aan onze Jef is ook steeds paraat voor de 
nummers af te roepen. Met 4 bewoners haalde ze de eer-
ste plaats: Georgette Van Breuseghem, Marcella Van 
Herck, Leonie Bollaert en Irene Foubert. Marcella ging 
alvast met de beker huiswaarts. Op de tweede plaats 
eindigde Layke Verhulst. De top 5 ging aan de haal met 
een doosje herfstpralines. Allen proficiat! Onze overige bewoners sprokkelden 
weer heel wat punten samen en we kijken uit naar december waar de prijzen 

gedeeld worden van het voorbije jaar.  
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Dinsdag 24 oktober: Mannenclub: Juul kabas 

Om 13u vertrokken we met onze mannenclub richting Elversele voor een optre-
den van Juul Kabas. We waren in ons nopjes en konden gelukkiglijk over den 
Duivenhoek met al die werken. De Juul met zijn kabas vulde een mooie namid-
dag vol met liedjes en leuke anekdotes. Tijdens de pauze kregen we allen een 
lekkere tas koffie met gebak. Het was een echte mannennamiddag en we heb-
ben allen uit volle borst meegezongen en geklapt. Dank Julien en Maria voor de 

rit en de hulp. 

Dinsdag 24 oktober : Bezoek aan het Kerkhof 

We trokken met een mooie groep bewoners en vrijwilligers naar het kerkhof 
van Temse. Het klare weer sloeg om in zachte motregen. Niet ideaal maar wel 
zeer toepasselijk. Onze groep bestond voornamelijk uit vrouwen gezien de 
mannenclub naar Juul Kabas was getrokken. Twee uitstappen, het tegenoverge-
stelde van elkaar, maar dat maakt deze uitstap niet minder betekenisvol. Velen 
hier in huis beschikken namelijk niet meer over de mogelijkheid om hun gelief-
den nog eens te bezoeken op hun laatste rustplaats. Deze uitstap was ook enkel 
weggelegd voor de gelukkigen die nog uit hun rolstoel kunnen om tot aan de 
graven te stappen. De lange paden vol met kiezeltjes waren tenslotte onze 
grootste uitdaging. Gelukkig hebben we deze uitdaging overwonnen. Deze rusti-

ge en mooie namiddag afgesloten met een warme tas koffie en een babbel.  
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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 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 
14u30  Misviering voor onze overledenen 
           in de feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
14u00  Kokkerellen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u30  openingszondag met optreden 
           van “Sergio” 
            Bewoners en familie welkom voor 

            een gezellige dansnamiddag, in de 

            feestzaal 

 

14u00  Crea (knutselen)(2de verdiep) 

14u00  Turnactiviteit (1ste verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u00  Zanguurtje (2de verdiep) 
            met Jeanneke en Lut 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
12u00  Feestmaaltijd (feestzaal) 
            Lekkere feestmaaltijd, vanaf 11u30 

 

10u00  Gebedsdienst                      * &** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
           Bingo in de feestzaal, eerst tasje 

           koffie of thee 

 

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

14u00  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           Wapenstilstand 

 

14u00  Turnactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels 
           (3de en 4de verdiep) 
14u00  Wissepasjes (feestzaal) 
           De dames en heren uit Bazel komen 
           langs en zullen hun beste beentje 
           voorzetten. Iedereen welkom. 

14u00  Spelactiviteit (2de verdiep) 

 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Dessertenbuffet i.s.m. Lyceum aan 
           de Stroom 
           Verwennerij in de feestzaal door de 

           leerlingen van het Lyceum 

Vrijdag 03 november 

Donderdag 02 november 

Maandag 06 november 

Donderdag 09 november 

Woensdag 15 november 

Dinsdag 14 november 

Woensdag 01 november 

Maandag 13 november 

Dinsdag 07 november 

Woensdag 08 november 

Vrijdag 10 november 

Zondag 05 november Zaterdag 11 november 

Donderdag 16 november 
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09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u00  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op kamers 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
13u00  Oma’s koken 
           We roeren in de potten in het 
           animatielokaal 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvloers) 

14u00  Optreden “De Kliek” (feestzaal) 

           Optreden van personeel 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

            met Jeanneke en Lut 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u00  Verjaardagsborrel 
           De jarigen van november worden 
           getrakteerd op lekkers in het 
           animatielokaal 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels 

           (3de en 4de verdiep) 

14u00  Optreden Covery i.s.m.  
           Dienstencentrum 
            Een coverbandje brengt het beste 
           van zichzelf, in de feestzaal. Dit in 
           samenwerking met het lokaal 
           dienstencentrum. 

14u00  Voorlezen (gelijkvloers) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
14u00  Dia’s en getuigenissen over “Zorg” 
           vroeger (feestzaal) 
           Herinneringen ophalen uit vervlogen 
          tijden. Er komen enkele sprekers langs 
           om het geheel toe te lichten. Er 
           worden ook heel wat dia’s vertoond 
           over het ontstaan van ons woonzorg- 
           centrum. We drinken eerst een tas 

           koffie. 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Film (1ste verdiep) 
           Cinema  in de dagzaal 

14u00  Snoezelen 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

12u00  Kerstmarktje en  
tot      Handwerktentoonstelling 

17u00  Iedereen welkom 

 

14u00  Turnactiviteit (1ste verdiep 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 
14u30 Zanguurtje (2de verdiep) 

 

Zondag 03 december 

Dinsdag 21 november 

Vrijdag 17 november 

Maandag 20 november 

Dinsdag 28 november 

Maandag 27 november 

Woensdag 22 november 

Donderdag 23 november 

Vrijdag 24 november 

Woensdag 29 november 

Donderdag 30 november 

Vrijdag 01 december 

Maandag 04 december 

Dinsdag 05 december 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

Verhuis Kiné 
Maandag 23 oktober is de kiné verhuisd. Het kinélokaal is nu op het 4de ver-

diep i.p.v. op het 3de verdiep. 

Maria Van Hove K 211 04 november 81 jaar 

Blanche Martens K 125 05 november 81 jaar 

Jean Pierre De Meyer K 205 06 november 67 jaar 

Maria Goeman K 006 07 november 84 jaar 

Ina De Witte K 303 13 november 58 jaar 

Irena Celestina Van de Velde K 223 13 november 82 jaar 

Godelieva Coppieters K 124 21 november 73 jaar 

Yvonne Mees K 229 21 november 90 jaar 

Nelly Weemaes K 107 28 november 89 jaar 

    

Margareta Noorts K 222 01 december 77 jaar 

Maria Noorts K 222 01 december 77 jaar 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Marie-Josée Temmerman 

K 025 

14 oktober 2017 

Pierette Bauters 

k 017 

04 oktober 2017 

François Justers 

k 009 

19 oktober 2017 

Paul Teugels 

k 028 

04 oktober 2017 
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Ivonne Cornelis 

k 414 

02 oktober 2017, terug naar huis 

Nora Daeseleire 

k 310 KV 

04 oktober 2017 overleden in WZC De Reiger 

Julia Catthoor 

k 031B 

17 oktober 2017 opname 

26 oktober 2017, terug naar huis 

Kortverblijf 

René De Gussem 

k 414 

13 oktober 2017, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Foto’s die jullie nog te goed hadden 

We laten jullie nog even meegenieten van enkele foto’s voor ons vorig Babiel-

tje die jullie nog te goed hadden! Ons zithoekje boven is erg gezellig geworden 

en daar lezen we uit de krant en gaan er heel wat activiteiten door. Ook leuk 

om onze coiffeuse eens aan het werk te zien en tussen de middag komen er nu 

heel wat residenten in onze grote maaltijdgroep eten in de cafetaria. Diaken 

André en echtgenote Marita geven een extra boost aan onze gebedsdienst, die 

steeds druk bezocht wordt, om de 2 weken ’s woensdags. Op de andere woens-

dagvoormiddagen wordt Balou een beetje de nieuwe mascotte van ons Woon 

Zorg Centrum. We kregen onverwacht bezoek van een verdwaald vogeltje, dat 

het gelukkig gered heeft, net als de kip van 8 augustus. Erg gezellig is het ook 

steeds in ons voorleestheater. Verder ziet u een grappig moment uit een remi-

niscentiesessie, waarover u in een apart artikel hierboven iets meer kan lezen. 

En 22 september kwamen dan de Broebelaars optreden. Op 6 september waren 

er grote werken aan de gang voor onze fietsenstalling en was de nieuwe petan-

quebaan al klaar en  13 september werd er ook even gebrieft net voor onze ge-

bedsviering, wat toch wel een aparte belevenis was. De dag ervoor kan u Mi-

chiel aan het werk zien in de kapel van Gaverland op het Spaans orgel. En op 

11 sept. deden we ergowerkjes. Onze aangebrande koekjes van september la-

ten we u niet zien uit veiligheidsoverwegingen. Maar zeker foto’s genoeg dus 

om nog even extra van na te genieten !!!!! 
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Woensdag 27 september : Mosselfestijn 

Met de hulp van vele bereidwillige handen genoten  we vandaag nog eens van 

de echte Zeeuwse mossels, vakkundig klaargemaakt door onze Centrale Keuken 

en Chefkok Eugeen. Wij hadden er in juli al eens van gesnoept maar deze wa-

ren toch nog een beetje lekkerder en voor iedereen aangepast als het over ra-

goût ging of uit de schelp halen. Een waar festijn dus, met dank aan onze vrij-

willigers en de Centrale Keuken. 

Maandag 02 oktober : Rijdend winkeltje, krant,  UNO en Cinema Roxy 

We gingen nog eens samen rond te tafel zitten maar om iets leuk 

te doen : ons kaartspel UNO !!!! Het is nadenken met combina-

ties van kleuren en cijfers. Intussen keek een ander groepje resi-

denten naar een aflevering van Schipper naast Mathilde met 

Nand Buyl en Chris Lomme. Ons winkeltje reed rond met Ronny 

en we snuisterden eens even in de krant voor het eten : kortom 

een levendig dagje Blauwhof …  

Dinsdag 03 oktober : Actua, zoek de spreekwoorden, ergowerkjes 

Vandaag was het nog eens tijd om een woordspel te doen. We gebruikten een 

groot schrijfbord zodat het voor iedereen goed zichtbaar was om de zin te kun-

nen raden. We vragen één voor één om een letter van het alfabet te zeggen, zo 

kunnen we kijken of de letter voorkomt op het bord. Zo niet is het aan de vol-

gende om een letter te zeggen en zo gaan we verder totdat jullie een idee heb-

ben wat er op het bord staat. Vandaag hadden we het over spreekwoorden. bv. 

: ‘Over koetjes en kalfjes praten dat is over onbelangrijke dingen spreken’. 
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Beneden bekeken we de actualiteit, het nakende mooie weer en oefenden we 

onze vingers, handen en armen …. bij de ergotherapeut. En als extraatje had-

den we het over de wasmiddelen : Persil, Omo, Vigor, Sunlight …. Allemaal op 

voorraad uit de tijd van toen. 

Woensdag 04 oktober : gazet met Joske, kamerbezoek met hondje Balou 

Een leuke dag was het vandaag want Nicole had Balou bij. Het is niet helemaal 

duidelijk van welk ras hij is. Maar hij ziet er allerliefst uit. Hij is net geadop-

teerd en dus overgelukkig in zijn nieuwe woonplaats. Hij wordt heel erg graag 

geknuffeld. Hij verdient dan ook een ereplaatsje op onze cover, want we plan-

nen zijn bezoekje telkens op woensdagvoormiddag om de 14 dagen als het geen 

Gebedsdienst is. Hij is een ware zegen voor onze residenten. Intussen maakten 

we ook tijd boven met onze sprekende pop Jos voor een kijkje in de krant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 05 oktober : koekjesbak 

We maakten een lekker deegje, warmden onze oven op en bakten heerlijke 

koekjes om uit het vuistje op te eten. Onze animatrice had reeds voor heerlijke 

huisgemaakte vijgenconfituur gezorgd en die combinatie als klein rood kersje 

op de taart zorgde voor 30 snoeprijke exemplaren…….  
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Vrijdag 06 oktober : sjoelen en zangkoor : 

Vandaag kwamen Karen en Kobe op bezoek bij ons vanuit het zesde jaar in het 

Klein Seminarie Sint-Jozef in Sint-Niklaas (SJKS) voor een dag stage. Het werd 

voor hen net als voor onze residenten een leuke ervaring, waar ze zich actief 

mee konden voor inzetten. Karen deed dat met het sjoelen boven en ’s middags 

gaf Kobe mee concert in ons zangkoor met zijn accordeon. Een heel moeilijk 

instrument dat hij fantastisch kon bespelen met muziekjes als ‘Ik hou van u’. 

Zo waren alle harten veroverd en kon er meegezongen worden. Tot volgend 

jaar. 

Maandag 09 oktober : bibliotheek, krantje en plezantje, wafelbak jarigen 

De bibliotheek was even uitgesteld naar volgende week maandag. We babbel-

den wat extra bij met een advocaatje in de living vooraan boven en na de mid-

dag bakten we wafels voor de jarigen beneden : dat was er maar één : Mevr. 

Yvonne Maes. Proficiat !!! En we lieten het ons goed smaken. 

Dinsdag 10 oktober : advocaat en actua, snoezelen 

Voor de middag genoten we weer van het dagelijks (lekkere) nieuws met een 

gratis advocaat en in de namiddag werden snoezelmomenten gegeven en werd 

er met de klankschalen gewerkt. Intussen werden de rolstoelen nagekeken voor 

een jaarlijks onderhoud door de betrokken firma en goed bevonden. 

Woensdag 11 oktober : gebedsviering en voorleestheater podium 

Het was erg druk in onze gebedsviering met een 26 residenten van boven en be-

neden. Na de middag doken we in de geschiedenis van de jaren 50, een beetje 

zoals het in de ‘oude doos’ vermeld staat. 

Maandag 16 oktober : repeteren, gezellig samenzijn :  

Het was vandaag maar liefst 26 graden. ’s Morgens repeteerden we al een beet-

je met enkele residenten voor de show in november !!! Na de middag stegen de 

temperaturen zo hoog dat we van het gezellig samenzijn een buitenactiviteit 

maakten.  
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Het werd nog eens zomer ….. en iedere maandagavond is het nu heel druk in de 

cafetaria. Hoe dat komt verklappen we jullie voorlopig nog niet …. En ’s mor-

gens kwam vrijwilligster Meggy rond met de bibliotheekboeken. U kan ons al-

tijd een seintje geven als u graag leest en er zijn grote letterboeken en foto-

boeken beschikbaar. 

Dinsdag 17 oktober : Gazet en …….. 

Wat valt er weer veel te plannen en regelen voor het najaar. De koppen moes-

ten dan ook eens flink bijeengestoken worden en zo deden we dan maar. 

Woensdag 18 oktober : Rijdend winkeltje 

Inge deed inkoopjes (wat een grote lijst !) en 

toerde daarna rond in ons Blauwhof om ieder-

een van het nodige te voorzien. Zij bracht ook 

een verrassing mee voor de muzikanten en de 

dirigent van Amor, komende zondag. 

Donderdag 19 oktober : Wij maken advocaat en voorleesmoment BIB 

We maakten voorbereidingen voor een flinke hoeveelheid advocaat met het oog 

op de Kerstmarkt en het najaar. ’s Namiddags kwamen Greet en Maria voorle-

zen aan het podium met als onderwerpen ondermeer het trekken van tanden 

(zonder tandarts) en andere zaken uit ‘den tijd van de kleine patatten’. Dat 

was zoals steeds goed voorbereid en van uitleg en foto’s voorzien en is voor on-

ze residenten altijd erg boeiend. Zij komen iedere maand terug telkens op een 

donderdag. 

Vrijdag 20 oktober : Oma’s Keuken? 

Confituur en croque monsieur stond op het menu. Met z’n allen gingen we aan 

de slag. Terwijl enkele vlijtige dames het fruit in stukjes sneden, belegde een 

ander groepje de boterhammen. Als al het fruit is gesneden gaat het in de pot 

en voldoende roeren om niet aan te branden. Tijdens het wachten kunnen jul-

lie dan nog lekker smullen van een croque monsieur. Smakelijk!!!!!  
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Zondag 22 oktober : Optreden Bigband Amor : 

Big Band Amor uit Steendorp bracht ons traditiegetrouw op deze herfstige zon-
dag weer een fantastisch concert met hun typisch swingende muziek waarvan 
we vele klassiekers te horen kregen.…. En deze muzikanten werden zoals 
steeds ingeleid door Eddie Van Der Vieren, die als saxofonist ook reeds jaren 
meespeelt. Heel bijzonder ook want zij deden dit vandaag voor de veertigste 
keer en dat is toch wel een teken dat zij echt een vaste waarde zijn gebleven 
sinds het magische jaar 1977. En die vastigheid : dat is iets wat wij moeten 
koesteren !!!! Onze residenten genoten een uurtje volop, hier en daar werd er 
al eens een danspasje gezet en er werd hen ook een drankje aangeboden. Zo 
deden ook de muzikanten na het optreden. Wij danken hen van harte en we kij-
ken reeds uit naar volgend jaar !! Onze vrijwilligers waren mooi op post om 
mee te helpen, naast heel wat bezoekers van buitenaf. 

Foto website Amor 

 

Maandag 23 oktober. : Bib. en uitstap keuken 

Vandaag gingen we met enkele residenten een kijkje nemen in de keuken te 
Temse. We werden onthaal door onze Chef kok Eugeen. Hij gaf ons een rondlei-
ding met een woordje uitleg. Tijdens een glaasje bubbels en een ovenhapje 
ging het er gezellig aan toe. Eugeen beantwoorde de vragen die er gesteld wer-
den. Onze residenten vertelde aan Eugeen dat ze erg tevreden zijn over de 
maaltijden. Na al dat eten en drinken was het tijd om terug te keren. We be-
danken Eugeen en het keukenpersoneel voor de warme ontvangst!!!! 
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Vrijwilligersnieuw 
Begin oktober overleed na een langdurige ziekte de echtgenoot van Mevr. Maria 
Lobelle die reeds zeer lang vrijwilligster is bij ons en nu samen met Mevr. Mar-
telotto de voorleesmomenten vanuit de BIB doet. Wij wensen haar, kleindoch-
ter Lena en de ganse familie veel sterkte toe en leven mee. 
Wij namen afscheid van Mevr. Odette Brynaert die zich jarenlang heeft ingezet 
voor de toogploeg in de cafetaria. Ook onze vroegere rusthuisverantwoordelij-
ke Dhr. Marc Van Puyvelde liet ons weten dat hij wegens drukke bezigheden el-
ders stopt met zijn vrijwilligerswerk hier. Ook en speciaal aan hem onze dank 
voor zijn engagement na zijn pensionering ! 
 
 

Even over denken 
November is toch traditioneel de maand waarin we terugkijken naar de mensen 
die ons dierbaar waren en die we voorgoed moeten missen. Dit gebeurt in ons 
Blauwhof heel fijn op het herdenkingsmoment eind oktober en daarna is er na-
tuurlijk op 2 november Allerzielen. De natuur gaat in slaap, het is vaak nevelig 
en al wat kouder en misschien gaat het ooit nog wel eens vriezen. Toch een 
beetje anders dan vroeger, nu we op 17 oktober nog 26 graden konden meten. 
We zijn 2017 en 100 jaar geleden begon op 11 november het laatste jaar van 
de Groote Oorlog. Die herdenkingsdag, de Wapenstilstand houden wij ook tel-
kens weer in ere. In de aanloop naar december, de winter en …. de week van 
de bejaarden die we uitgebreid zullen vieren eigenlijk de hele maand door !!!!! 
En zo gaan we de drukke eindejaarsperiode in waar onze vrijwilligers echt on-
misbaar zijn bij de vele extra activiteiten en … achter onze toog natuurlijk. 
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Over ‘Reminiscentie’ 
We krijgen nogal eens de vraag wat dit enigszins moeilijke woord, dat regelma-
tig in onze activiteitenkalender opduikt, wil zeggen. Kort uitgelegd betekent 
het : “even terugdenken aan vroeger”. We zitten samen rond een thema, een 
uitspraak of een voorwerp, een ‘trigger’ om het gesprek op gang te trekken en 
we halen dan herinneringen op waarbij ieder zijn of haar verhaal kan doen. Het 
is daarbij interessant om goed de geschiedenis en de leefomstandigheden van 
een bepaalde tijdsperiode en van de streek hier bij ons te kennen. Het is ple-
zant en het gebeurt meestal in groep maar soms ook individueel. Er wordt veel 
gelachen maar het is dikwijls ook ontroerend want er komen allerlei herinnerin-
gen bovendrijven ….. En in feite is ook geen enkel onderwerp taboe. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Allerheiligen 

 

          Allerzielen 

 

10u30  Krant (gelijkvloers) 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u30  Dweilorkestje (cafetaria) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

11u45  De Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Koekjesbak (gelijkvloers) 

 

10u45  Gebruikersraad (Ergo) 

14u00  Wissepasjes (dans) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  UNO 

14u00  Wij maken advocaat (gelijkvloers) 

 

10u15  Reminisceren (gelijkvloers) 

 

14u00  Bewegen 

 

          Wapenstilstand 

 

14u00  Kiemen 

 

14u00  Smoutebollen 

 

           Dag van de Dynastie 

10u30  De Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Zingen 

 

11u30  Aperitiefje met Michiel 

14u00  Voorlees Greet en Maria 

 

10u00  Boodschappen 

14u00  Rijdend winkeltje (Inge) 

 

           Start Ouderenweek 

14u00  Bibliotheek 

14u00  Snoezelbad (gelijkvloers) 

 

14u00  Sjoelen 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Show voor de residenten 

 

11u15  Krantje Plezantje (gelijkvloers) 

14u00  Luistermuziekje (gelijkvloers) 

           (living) 

18u30  Show voor iedereen 

 

10u30  Kamerbezoek 

14u00  Hoger-lager 

 

14u00  Wafelbak 

 

13u30  uitstap kerst (gelijkvloers) 

14u00  Optreden Heidi en Koen 

Donderdag 23 november 

Maandag 13 november 

Woensdag 08 november 

Dinsdag 14 november 

Woensdag 15 november 

Donderdag 16 november 

Vrijdag 17 november 

Vrijdag 24 november 

Maandag 27 november 

Maandag 20 november 

Donderdag 02 november 

Woensdag 01 november 

Zaterdag 04 november 

Maandag 06 november 

Dinsdag 21 november 

Vrijdag 10 november 

Vrijdag 03 november 

Woensdag 22 november 

Dinsdag 07 november 

Donderdag 09 november 

Dinsdag 28 november 

Zaterdag 11 november 
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Hebben ons verlaten 

 
 

 

 

 

Vrijdag 01 december Woensdag 29 november 

Donderdag 30 november 

Clementina De Kerf 

k 026 

28 september 2017 

Rosa De Lamper 

k 146 

16 oktober 2017 

 

11u30  Reminiscentie 

14u00  Versieren Ergo (gelijkvloers) 

 

14u00  Rusthuisclown 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

11u30  Gazet met Joske (gelijkvloers) 

 

           Dag van de vrijwilliger 

14u00  Sint op bezoek 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Reminiscentie 

 

10u30  Aperitief met Inge (gelijkvloers) 

14u00  Gezelschapsspel 

Maandag 04 december 

Dinsdag 05 december 

Woensdag 06 december 

Vrijdag 08 december 

Johannes Van Akoleyen 

k 153 

29 september 2017 
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Jarigen in november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Liliana Van Strydonck K 138 06 november 86 jaar 

Hilda Goffin K 009 12 november 84 jaar 

Maria De Cauwer K 013 19 november 82 jaar 

Camillus Van Bogaert K 012 22 november 86 jaar 

Omer De Ryck K 003 23 november 89 jaar 

Arie De Rover K 135 26 november 88 jaar 

    

Maria Poeck K 155 01 december 85 jaar 

Nelly Rooman K 007 03 december 87 jaar 

Rosalie De Ryck 

k 153 

05 oktober 2017 

Marie-Louise Van Eynde 

k 026 

06 oktober 

Kamiel Pauwels 

k 146 

25 oktober 
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Jarigen in november 

 

 
 

 

 

 

Een woordje van Kaat …. 

Oktober was een drukke maand, een maand waarin er veel te doen was in ons 

dienstencentrum.  

Op 1,2 en 3 november is het dienstencentrum gesloten. Maar vanaf 6 november 

zien we jullie graag allen terug. 

November wordt een maand vol beweging. Eind oktober is er bij ons een stagi-

aire gestart, Joke. Zij volgt de opleiding bewegingsrecreatie en zal een maand 

lang stage lopen in ’t Achterpoortje. Zij gaat allerlei bewegingsactiviteiten or-

ganiseren. Zo start ze op 13 november met aqua gym en de dagen daarop vol-

gen de bewegingsquiz, wandeling door Temse,…  .Ik hoop jullie hier allen op te 

mogen verwelkomen, dit zou voor Joke ook fijn zijn.  

Naast de bewegingsactiviteiten zijn er nog allerlei andere activiteiten gepland 

in ’t Achterpoortje; herdenking WO 1 & 2, film ‘La Vita é Bella’, kookwork-

shop, lezing over diabetes,… 

Er zal dus heel wat te doen zijn in de maand november. Graag zou ik het ook 

nog even over iets anders willen hebben, namelijk de griep.  

Elke winter opnieuw duikt de griep op. Zoals iedereen wel weet kom je best 

niet te dicht in de buurt van iemand die de griep heeft aangezien dit een heel 

besmettelijke ziekte is. De meeste mensen genezen vanzelf na enkele dagen 

maar voor sommige kan dit ernstige gevolgen hebben. Als je gevaccineerd bent 

is de kans veel kleiner dat je griep krijgt.  

Maria Van Herck Flat 117 09 november 93 jaar 

Maria Caris Flat 007 23 november 87 jaar 

Pierre Poeck Flat 237 26 november 78 jaar 

Maria Van Wouwe Flat 004 27 november 89 jaar 

Annie Weyn Flat 132 28 november 80 jaar 
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De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt de samenstelling van het griepvaccin. 

Deze moet ieder jaar aangepast worden omdat er zich niet elk jaar dezelfde vi-

russen voordoen. Zij stemmen dit af op de virussen die naar verwachting de ko-

mende winter zullen voorkomen. De bescherming die het vaccin biedt, is dus 

tijdelijk. Dit moet elk jaar herhaald worden. 

Zwangere, ouderen, mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of chro-

nische ziekten van hart en longen laten zich daarom ook best vaccineren tegen 

de griep. 

Waarschijnlijk heeft je huisarts je hier al over 

aangesproken. Indien dit nog niet zo is spreek 

hem/ haar er gerust zelf over aan. De dokter 

schrijft een voorschrift waarmee je het vac-

cin bij de apotheker kan gaan halen. Ga daar-

na met je vaccin terug naar de huisarts, hij/

zij zal u deze toedienen. Behoor je tot ie-

mand voor wie het vaccin wordt aanbevolen? 

Dan wordt dit gedeeltelijk terugbetaald. Het 

kost dan ongeveer 6 euro. De beste periode 

om je te laten vaccineren is tussen midden 

oktober en midden november. 

Wil jij deze winter de griep in 

de kou laten staan? Laat je dan 

vaccineren. Wens je hierom-

trent nog meer informatie? 

Vraag naar een folder in ’t Ach-

terpoortje of kom gerust eens 

bij mij langs. 

 

Als laatste blik ik graag nog even terug op september. Op 8 september hebben 

we met ’t Achterpoortje op de sleutelbraderij gestaan. Er werden toen bon-

netjes uitgedeeld voor een gratis drankje of een gratis deelname aan een acti-

viteit. Heb jij nog zo een bonnetje? Kom dan gerust eens langs! 

Tot snel! 

Groetjes Kaat 
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Ik was er “geire” bij 
Dit was Oktober 2017 in lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje 

 

5 oktober: Uitstap naar het Breydelfabriek en de Parasol 

Op 5 oktober vond de langverwachte uitstap naar het Breydelfabriek en de Pa-

rasol plaats. We verzamelden eerst in ’t Achterpoortje voor nog een tas soep en 

om 11u30 vertrokken we richten het Breydelfabriek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegekomen bij het Breydelfabriek werden we hartelijk ontvangen met koffie 

en thee. Daarna kregen we een film te zien over het ontstaan van het Breydel-

fabriek. 

Voor de rondleiding in het fabriek moest iedereen beschermkledij aandoen om-

wille van hygiënische maatregelen. Deze was heel interessant.  
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Na de rondleiding mochten we ook proeven!!  We zijn daar echt verwend ge-

weest! Omdat het zo lekker was konden we het niet laten om enkele Breydel-

producten mee naar huis te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met veel ambiance op de bus, vertrokken we rond  16u30 richting de Parasol. 

Iedereen heeft zich daar laten gaan op de dansvloer. Er werd gelachen en 

vooral veel gedanst. Het was een geslaagde dag!  
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9 Oktober : start voeldoekjes maken 

Op 9 oktober startte we met het maken van de voeldoekjes voor personen met 

dementie. Deze zijn voor WZC ‘De Reiger’ en ’t Blauwhof’. We hebben een 

goede start genomen. Iedereen nam meteen zijn plaatsje in waar hij/ zij zich 

goed bij voelde. Iemand ging achter het naaimachine zitten, iemand begon 

stof te knippen, andere bevestigde liever materialen op de doekjes,… 

Iedereen was geconcentreerd en vol enthousiasme aan het werk. Tussendoor 

werd er natuurlijk ook even tijd gemaakt voor een babbel en een koffie.   Het 

waren al drie heel gezellige maandagen! 

12 oktober : start van het turnen 

Op 12 oktober is Tiny, kinesiste, de eerste keer turnen komen geven. We waren 

met een groepje van drie personen. Men was heel enthousiast. Iedereen is nog 

steeds welkom. Je kan bij elke les inspringen.  
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17 oktober: onze eerste kookworkshop 

Onze eerste kookworkshop…. het was een succes! Onder begeleiding van Go-

delieve, vrijwilligster in ’t Achterpoortje, werd er lekkere appeltaart gemaakt. 

Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen bij het maken  

van de taart. Als de taart in de oven zat werd er ondertussen een tas koffie 

gedronken en een stukje frangipanetaart gegeten, die Godelieve voordien al 

gemaakt had. 

Activiteiten in de kijker 
Rouwen: hoe ga ik ermee om? : 07/11 

Op dinsdag 7 november om 14u  vindt er een sessie plaats rond rouwen.  

Wat is rouwen? Wanneer stopt het rouwen? Wat is normale rouw en abnormale 

rouw? Iedereen kan herkenbare dingen over ‘verlies’ vertellen. Dit komt tij-

dens de sessie ook aan bod. Indien je iets wilt vertellen mag dit zeker maar 

niemand is verplicht iets te vertellen. Er gaat ook verder ingegaan worden op 

waarden die voor jezelf belangrijk zijn. En welke je nog graag wilt doorgeven 

aan kinderen en/of kleinkinderen. Als laatste zullen er ook tips aangereikt 

worden waar je u op kan focussen in dagen van verlies en gemis.  
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Herdenking WO I & WO II: 09/11 

Op donderdag 9 november houden we in de namiddag een herdenking van we-

reldoorlog 1 en 2. Hiervoor hebben we twee gastsprekers uitgenodigd. Tussen 

de twee sprekers door krijgen jullie een tas koffie en cake. Inschrijven kan in 

’t Achterpoortje zelf.  

Onze eerste gastspreker: Marcella Piessens: ondervoorzitter van de cultuur-

raad te Sint-Niklaas (13u30) 

Marcella vertelt verrassend en prikkelend haar eigen geschreven verhalen over 

de oorlog. De oorlog is een donkere periode in onze Belgische geschiedenis 

maar zij weet dat in de donkerste tijden een vleugje humor wonderen kan ver-

richten. Haar verhalen gaan over thuisblijvers en thuiskomers, smokkel, oor-

logseten, straffe madammen, oorlogsliedjes, spionage, vluchten en terugke-

ren, spotprenten, oorlogsjournalistiek, bier en vertier ... en nog veel meer. 

Verhalen over ‘De Groote Oorlog’, anders bekeken, anders verteld. 

Onze tweede gastspreker is Guido Van Landeghem, secretaris van de Vlaamse 

Nationalistische Oud-strijdersbond.(15u00) 

In 2014 was het zover: de start van de 100-jarige herdenking van de Grote 

Oorlog. Ongetwijfeld denken velen hierbij aan de Westhoek, maar ook in de 

bezette gebieden woedde de oorlog tussen 1914 en 1918 in alle hevigheid. 

Angst, ontreddering, armoede, noodhulp, militaire terreur, de aanwezigheid 

van vreemde uniformen en pinhelmen veroorzaakten een diepgaande maat-

schappelijke ontwrichting. Deze activiteit is vooral een aandenken aan deze 

geschiedkundige periode. Hij zal ons vooral in kennis stellen over het ontstaan 

van deze oorlog, het verloop , de Duitsers en uiteraard ook de strijd van Ant-

werpen tot de ijzer. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

               Gesloten 

 

               Gesloten 

 

               Gesloten 

 

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  Rouwen                 € 1,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

13u30 tot 16u30  Herdenking WO I & II 

                        € 1,50 

 

09u30 tot 11u30  Aquagym               € 6,00 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Bewegingsquiz 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 to 16u00  Film : La vita e bella 

 

09u00 tot 11u00  Babelonië 

14u00 tot 17u00 Volsspelen                € 5,00 

 

09u30 tot 11u30  Wandeling door Temse 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Lezeing Diabetes 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

09u00 tot 11u00  Bewegingsspelletjes 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop 

                          Quiche                    € 2,00 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Wintercrea 

 

09u45 tot 11u30  Bewegingsspelletjes 

                          met opdrachten 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga           € 2,50 

14u00 tot 17u00  Covery in WZC De Reiger 

                            € 5,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

Dinsdag 07 november 

Maandag 20 november 

Maandag 27 november 

Vrijdag 17 november 

Donderdag 23 november 

Woensdag 01 november 

Dinsdag 14 novemer 

Dinsdag 28 november 

Maandag 13 november 

Woensdag 08 november 

Maandag 06 november 
Dinsdag 21 november 

Woensdag 22 november 

Donderdag 02 november 

Vrijdag 03 november 

Vrijdag 24 november 
Donderdag 09 november 

Woensdag 15 november 

Donderdag 16 november 
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Woensdag 29 november Donderdag 30 november  

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 10u00  Turnen                 € 5,00 

14u00 tot 16u30  Bingo                   € 0,50 



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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