
 

HET WOONZORGMAANDBLAD VAN OCMW-TEMSE 

DE REIGERDE REIGERDE REIGER   

Show De Kliek was Show De Kliek was Show De Kliek was 

weer top!weer top!weer top!   

nummer 65 – december 2017 

LDC ‘t Achterpoortje 

Volksspelen, weer een 

succes 

‘T BLAUWHOF‘T BLAUWHOF  

Blauwhofteveeshow 

was super ! 
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Kruiswoordraadsel 

 

6. Oud geld 

7. Novemberweer 

8. Arbeidsovereenkomst – één (GB) – 

schuit 

9. Hongerig en belust  

10. Bundeltje - paling  

Verticaal : 

1. Soort – kist 

2. Europeaan – drijfijzer – muzieknoot 

3. Vieze lucht - insectje 

4. Mr. Jones’ voornaam - armzalig 

5. Op – maagdelijke bloem  

Horizontaal : 

1. Waas – familie 

2. Loopvogel – kijker 

3. Koperblazer 

4. Trance 

5. Ego – seizoen 

6. Gestoei – bij de bok is 

steeds de … 

7. Vlaams dorpje bij 

Schelde en Zwalm 

8. Opstoot – voorzetsel 

9. Reeds – rots – vogel 

10. Kan je sturen … - jon-
gensnaam  

Trouwe puzzelaars : proficiat !! 

De fles gaat naar Mevr. Denise 

Calle uit Mariadal 30, die ze 

vast goed kan gebruiken voor 

de feestdagen.  

Met onze excuses voor het zet-

duiveltje in ‘oma’ 8 horizontaal 

bij de vorige puzzel, woord dat 

we niet hebben meegewogen. 

Omoe is correct maar kan niet 

met ‘swastika’. Ziehier dan on-

ze decemberpuzzel …  

 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 M I S T   S T I L   

2 I   W E S P   O U D 

3   A A L   I N N I G 

4 I   S   A N A   S   

5 N A T U U R   N T S 

6 T R I   R A   A E   

7 R O K   A G   T R A 

8 O M A S     D I E R 

9   A     S P E E N   

10 A S A P   O N S     
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Uit de oude doos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadden we het vorige keer een beetje over de televisie en de iets meer luxu-

euze thuisgeneugten die ons stilaan ten deel vielen in de jaren ’60, dan was de 

periode van vlak na de oorlog tot aan de komst van de NIR-televisie in Vlaande-

ren toch ook wel den tijd van ‘de cinema’. Er waren,  zo horen we hier zeggen 

in Temse ‘den British’, de ‘Rex’, en ‘de Scala’ en het zat er altijd vol, vooral op 

de achterste ‘bankskes’ of ‘den balkon’. De keuze van de cinema hing dus niet 

altijd alleen af van de schoonste film … Sommigen leerden er hun levenspart-

ner kennen en kwamen een paar keer per week terug …. Wij tonen u hier wat 

mooie affiches uit die ‘schonen’ tijd : Joan Crawford, Greta Garbo, Charles 

Boyer, Hedy Lamarr : het zijn maar enkele sterren van het witte doek !  
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Info 

Beste bewoners en familie 

Zoals u kunt lezen in bijgevoegd persartikel staat de nieuwbouw voor De Reiger in de steigers. Alvast de plan-
nen toch want de omgevingsvergunning – zo noemt de vroegere bouwvergunning-  is ingediend en nu is het 

wachten op de goedkeuring ervan.  Dit kan tot zes maanden duren.  

Wij voorzien eind januari voor het personeel, de bewoners en hun familie een aantal informatiesessies. Wan-

neer die doorgaan laten wij nog weten per brief en per mail. 

Een heel groot en mooi project voor Temse zal het worden! 

Dirk De Clerck 

Directeur ouderenvoorzieningen 



6  Babiel - december 2017 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Ik was er “geire” bij 
Donderdag 26 oktober : Wafelbak i.s.m. OKRA 

De dames en heren van OKRA-Temse stonden deze namiddag weeral paraat om 
voor al onze bewoners een lekkere namiddag te verzorgen!  De wafelbakkers 
waren goed op tijd zodat onze eerste lading reeds kon bezorgd worden voor on-
ze mensen op het gelijkvloers…en zij lieten het hun zeer goed smaken!!  On-
dertussen konden de wafelkarretjes voor de verdiepen klaargemaakt worden 
zodat ook de mensen die niet naar beneden kunnen ook mee konden smullen.  
De overgrote meerderheid van onze bewoners kwam wel naar onze feestzaal en 
natuurlijk hadden zij gelijk…ze konden genieten van de zalige zoete wafelgeur, 
aten met veel smaak lekkere wafels aan een mooi gedekte tafel, genoten van 
de compagnie en konden de wafelbakkers van OKRA in levende lijve bezig zien 

en hen ook met een verdiend applaus bedanken!  Merci!!! 

Maandag 30 oktober : Verjaardagsborrel 

Het was weer een gezellige keuvelnamiddag, met een drankje en een hapje op 
onze verjaardag. Er kwamen ook heel wat herinneringen naar boven en dit 
maal ging het vooral over die lang vervlogen tijd en we kwamen zo in den oor-
log terecht. Heel wat van onze bewoners hebben daar nog zowel goede als 
slechte herinneringen aan, maar we hebben enkel de leuke opgehaald! Nog-

maals een dikke proficiat aan al de jarigen van oktober! 
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Dinsdag 31 oktober : Ontbijtbuffet 2de verdiep (K215-K229) 

Onze dagzaal op het 2de verdiep werd weer omgetoverd in een ontbijtzaal met 
buffet, zoals in de hotels. Gezellig met z’n allen aanschuiven en kiezen, zoveel 
lekkers. Er werden weer heel wat eitjes gebakken, met en zonder spek. Samen 

ontbijten doet ons toch wat meer eten dan anders, het was zeer aangenaam. 

Dinsdag 31 oktober : Grote Herfstquiz 

Vandaag een “herfstige” namiddag, ideaal 
voor een herfstquiz!  Kim had het ons niet 
gemakkelijk gemaakt en er werden soms 
moeilijke vragen afgevuurd…maar dat maak-
te het ook interessant natuurlijk!  De quiz 
bestond uit een aantal theoretische vragen 
maar ook praktische.  Zo moesten we de 
juiste benamingen geven van verschillende bladeren en verschillende noten, 
niet zo gemakkelijk hoor!  Toch presteerden al de groepen zeer goed maar er 

was maar 1 winnende ploeg met name de kapoenen!  Proficiat.. 

Donderdag 2 november : Misviering voor onze overledenen 

Vandaag is het Allerzielen. Traditioneel herdenken wij dan onze overleden be-
woners met een speciale misviering. Onze bewoners en bezoekers waren weer 
talrijk aanwezig. Het was een blij weerzien met priester Lambert, die er samen 
met zijn team en het kerkkoor weer een mooie dienst van maakte. Na de dienst 

kreeg iedereen een stukje gewijd brood en een herdenkingskaartje. 
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Vrijdag 03 november : kookactiviteit op het gelijkvloers 

Wentelteefjes, verloren brood, ezelsoren, gewonnen brood,… zoveel namen 
voor hetzelfde gerechtje. Wij maakten een speciale versie met gebakken ap-
peltjes en kaneel. Deze viel zeer in de smaak bij onze bewoners en bezoekers. 
Ook onze zelf uitgevonden cocktail ‘De Roze madam’, sloeg beneden aan. 
Meerdere kannen werden gevuld en leeggedronken. Gelukkig zat er geen alco-

hol in! 

Zondag 5 november : Openingszondag met optreden Sergio 

Een grijze herfstdag buiten en wij gezellig binnen, samen met familie genieten 
met Sergio.  Een zondag waar we samen met onze familie konden genieten van 
een glaasje, goei compagnie, sfeer en gezelligheid en voor wie wou kon er ook 

een dansje af. En ja er is heel wat gedanst! 

Dinsdag 7 en 23 november : Zanguurtje 

Na haar verlof was ons Jeanneke, onze orgeliste, weerom enthousiast van de 
partij om ons te begeleiden tijdens ons zanguurtje.  Zoals gewoonlijk in deze 
periode oefenden we eerst onze kerstliedjes zodat we goed voorbereid zijn 
voor ons optreden voor de bewoners van het gelijkvloers.  Na de pauze vliegen 
we er steeds nog eens in met ons “eigen” repertoire…en zo is onze namiddag 

weerom goed gevuld en…rap voorbij. 

Woensdag 8 november : Feestmaaltijd 

Onze feestmaaltijd was weer in or-
de. Met 120 personen namen we deel 
aan deze maaltijd, onze bewoners 
maar ook de bewoners van de flatjes 
konden mee genieten. Ook onze di-
recteur, zorgcoördinator en enkele 
mensen van het bestuur waren pa-
raat. We genoten van tomatensoep 
met balletjes, tongrolletjes of een 
vidé en als afsluiter een lekker stuk 
taart met koffie.  Dank aan chef Kok 
en zijn keukenploeg voor deze heer-

lijke feestmaaltijd! 
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Donderdag 9 november : Kiemen 

Ook deze middag was er weer een grote opkomst. Vandaag 
hadden we een nieuwe ‘nummermadam’, Amy nam deze 
week de taak op zich om de nummers omhoog te steken. 
Het duurde vrij lang eer de eerste bewoner ‘bingo’ riep. Uit-
eindelijk waren er meerdere bewoners uit, waardoor er een 
nummertje getrokken werd voor de prijzen. Deze maand 

ging de beker naar Josephine De Witte. 

 

Vrijdag 10 november : Diavoorstelling op het eerste verdiep 

Het is nu nog even herfst maar vandaag bereidden we ons reeds voor op de 
winter. Gezellig in ons warme dagverblijf keken we naar winterse beelden die 
genomen werden in Zuid-Limburg en de Ardennen.  Op de achtergrond wat aan-
gename klassieke muziek en zo kwamen we alvast in een winterse sfeer en kij-

ken we uit naar een witte Kerst! 

Dinsdag 14 november : Optreden Wissepasjes. 

Al vele jaren komt deze dansgroep naar ons rusthuis en verzorgen ons steeds 
een aangename “kijk” namiddag.  Dit jaar werd er niet alleen gekeken maar 
ook onze bewoners namen goed deel aan enkele dansen! Onze feestzaal zat 
goed vol en er was heel veel “ambiance”!!  Op het einde kregen onze bewoners 
nog een mooie roos van al de dansers. Het was leuk om onze bewoners zo terug 

huiswaarts te zien gaan!  Bedankt Wissepasjes! 

Donderdag 16 november : Dessertenbuffet i.s.m. Lyceum aan de Stroom. 

Deze middag kwamen de leerlingen ons weer verwennen met een heerlijk des-
sertenbuffet!  De verschillende taarten en lekkere soesjes hadden ze allemaal 
zelf gemaakt en ze zagen er werkelijk prachtig uit.  Ook de tafels waren mooi 
versiert, ook allemaal het werk van deze jonge mensen.  Onze bewoners wer-
den goed verwend en kregen zoveel als ze maar wilden en dit alles met een 

lekker tasje koffie…en of het smaakte!! 
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Woensdag 22 november : Optreden van “De Kliek” 

Een jaarlijks optreden van “De Kliek” is steeds iets om naar uit te kijken! Een 
bomvolle zaal was aanwezig om ons personeelsleden bezig te zien. Ze hebben 
weer een fantastische show neergezet. De directeur sprak heel de middag aan 
elkaar en dat zorgde ook voor wat extra animatie. Dans, toneel het was alle-
maal om te beter, precies zoals de echte. Dikke proficiat aan allen voor hun 
vrijwillige inzet gedurende een hele tijd. Dank aan onze bewoners, want zij 

waren een fantastisch publiek en dat maakt ook onze dag super geslaagd!!! 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van GAW residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

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

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

12u00  Kerstmarktje 
tot       ons huis staat open voor familie en 
17u00  vrienden en dit in volle kerstsfeer. 

            Iedereen welkom! 

 

14u00  Turnactiviteit (1ste verdiep) 
14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

09u00  Ophalen oud papier 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
10u00  Sint en Piet kome langs !!! 
            Sint met zijn Piet gaan langs alle 
            deuren met lekkers 
13u00  Loopband 
14u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                      * &** 
14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad 
           Bewoners en familie welkom op onze 
           gebruikersraad in de feestzaal, 

           vanaf 14u00 

 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Kerstsfeer met zangkoor 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

14u30  Turnactiviteit (1ste verdiep) 

 

14u00  Mannenclub 
            Gezellig samenzijn met de mannen in 
            het animatielokaal 
14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Feestje bezigheidsclub 
            in het animatielokaal, beloning voor 
            hun wekelijkse inzet gedurende dit 
            jaar! 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
13u00  Uitstap Interflower (afdeling 2) 
            Uitstap voor de ingeschrevenen, 

            we rijden richting Lokeren 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen met prijzen! 
           Bingo en dan prijsuitreiking van het 

           voorbije jaar 

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

           Voorbereiding feest 

 

09u00  Ophalen oud papier 

Vrijdag 01 december 

Maandag 04 december 

Donderdag 07 december 

Woensdag 13 december 

Dinsdag 12 december 

Maandag 11 december 

Dinsdag 05 december 

Woensdag 06 december 

Vrijdag 08 december 

Zondag 03 december 

Donderdag 14 december 

Vrijdag 15 december 

Maandag 18 december 

Dinsdag 19 december 
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11u30  Kerst– en  Nieuwjaarfeest 

           Vanaf 11u30 aperitief in de feestzaal 

           en cafetaria, voor alle ingeschreven 

           bewoners en familie 

 

10u00  Kaarten (gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           Winkeldames komen voor de laatste 

           keer dit jaar langs met hun koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

14u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 

 

14u00  Snoezelen 

14u30  Heilige mis Kerstviering          * & ** 

            in de feestzaal 

 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

          kerstdag 

 

          2 de kerstdag 

 

10u00  Kaarten (gelijkvloers) 
14u00  Kerstsfeer (2de verdiep) 
           Kerstsfeer opsnuiven met de 

           bewoners van 2de verdiep, in dagzaal 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kerstsfeer (3de verdiep) 
           Kerstsfeer opsnuiven met de 
           bewoners van 3de en 4de verdiep,  

           in dagzaal 3de verdiep 

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u00  Kerstsfeer (1ste verdiep) 
           Kerstsfeer opsnuiven met de 
           bewoners van 1se verdiep, in dagzaal 

 

          Nieuwjaarsdag 

 

09u00  Ophalen oud papier 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Valies van het verleden 
          (1ste verdiep) 

 

10u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 
14u00  Bal populaire (1ste verdiep) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

Donderdag 28 december 

Woensdag 27 december 

Dinsdag 19 december 

Vrijdag 29 december 

Maandag 01 januari 

Dinsdag 26 december 

Maandag 25 december 

Woensdag 20 december 

Donderdag 21 december 

Vrijdag 22 december 

Woensdag 03 januari 

Donderdag 04 januari 

Vrijdag 06 januari 

Dinsdag 02 januari 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afscheid 

Maria Noorts K 222 01 december 77 jaar 

Margareta Noorts K 222 01 december 77 jaar 

Paul Teugels  K 037 04 december 72 jaar 

Irene Bressinck  K 319 06 december 79 jaar 

Lea De Nil  K 307 07 december 92 jaar 

Clara Vermeulen  K 407 08 december 88 jaar 

Gaby Waayeret  K 126 11 december 81 jaar 

Elisabeth De Winter  K 325 15 december 85 jaar 

Julien De Maeyer  K 033 17 december 96 jaar 

Georgette Hellinckx  K 123 19 december 91 jaar 

Leonie Bollaert  K 019 20 december 80 jaar 

Fanny De Bruyne  K 112 20 december 87 jaar 

Leontine Wuytack  K 030 20 december 89 jaar 

Jozef Schepens  K 009 21 december 81 jaar 

Georgette De Leenheer  K 210 24 december 88 jaar 

    

Lucienne Bressinck  K 214 05 januari 82 jaar 

Met spijt in het hart nemen we afscheid van 
Rita Vergauwen. Ze was jarenlang een vaste 

waarde in onze bezigheidsclub. Ze zette zich vrijwillig in om onze mensen zo 
goed mogelijk te begeleiden met hun handwerk, niets was haar teveel. Weke-
lijks was ze paraat, maar nu wegens gezondheidsredenen is het wat teveel. En 
ja ze moet in de eerst plaats aan zichzelf denken! We wensen haar nog veel ge-
luk toe in haar verdere leven en zijn haar dankbaar voor de jarenlange vrijwilli-

ge inzet! Ze is steeds welkom om nog eens een babbeltje te komen doen. 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 
 

 

Welkom 

Jozef Pauwels 

k 407 

26 oktober 2017 

Elisabeth Liessens 

k 310KV 

03 november 2017 

Josephine Van Raemdonck 

k 106 

27 oktober 2017 

Roger Daelman 

k 025 

30 oktober 2017 

Clara Vermeulen 

k 407 

10 november 2017 

Clementine Pauwels 

k 106 

07 november 2017 

Lutgardis Raemdonck 

k 028 

07 november 
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René De Gussem 

k 414 

13 oktober 2017 opname 

06 november 2017 terug naar huis 

Julia Catthoor 

k 031B 

17 oktober 2017 opname 

26 oktober 2017 terug naar huis 

Emilienne Dauwe 

k 130 

02 november 2017 naar ander WZC 

Kortverblijf 

René Catthoor 

k 408 

24 oktober 2017, naar ander KV 

Emma Matheuwezen 

k 130 

07 november 2017 opname 

Maria Seghers 

k 414 

08 november 2017 opname 

22 november 2017, terug naar huis 

Totté Wilfrieda 

k 408 

21 november 2017, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 24 oktober : herdenkingsmoment 

Wij berichten jullie alsnog over het herdenkingsmoment, dat dit jaar bijzonder 

talrijk werd bijgewoond. Het is een mooie en gepaste gelegenheid om i n de ze 

periode van het jaar even stil te staan bij de mensen waarvan we afscheid 

moesten nemen. Wij danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en speci-

aal het ganse team dat dit telkens weer mogelijk maakt. Daarom drukken we 

speciaal nog een reeks foto’s af van deze bijzondere gebeurtenis. 

Woensdag 25 oktober : muziekje, kegelen 

In de namiddag werd er met de ballen gegooid richting kegels. Het ziet er mak-

kelijk uit maar toch is het dat niet. Na een paar keer werpen werden onze resi-

denten alsmaar beter er werd zelfs een strike gegooid. Het was een leuke en 

tegelijkertijd een actieve middag. 

Donderdag 26 oktober : Ochtendborrel, handverzorging 

Een babbel, een advocaatje of iets anders en een beetje in de krant kijken : 

‘ochtendborrelen’ heet dat en het is een mooie aanloop naar onze middag 

maaltijd. En nieuws is er altijd genoeg. Na de middag werden er in ijltempo 

proper  nageltjes gelakt, zodat weer een achttal residenten even verder kun-

nen. 

Vrijdag 27 oktober : wafelbak jarigen 

Nu we een spiksplinternieuw wafelijzer hadden werd het voor de eerste maal 

gebruikt. Keer op keer  mislukten onze wafels en daardoor liepen we vertra-

ging op. Naar het schijnt was het deeg voor het nieuw wafelijzer niet geschikt 

en daarom  gingen we het oude wafelijzer maar  bovenhalen. Al bij al hebben 

onze residenten toch nog van een lekker bakseltje kunnen smullen….  

Mmmmmm !!! 
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Maandag 30 oktober : rolstoelbeheer, Hallo-

ween 

Vandaag kregen onze residenten bezoek van ie-

mand die er nogal raar uitzag. Ze raasde door 

de gang op haar bezem, het geluid dat ze daar-

bij maakte was zoiets als ‘Hie, Hie, Hie … ‘ On-

ze residenten vroegen zich af van waar  dat ge-

luid nu kwam …? Op een gegeven moment werd 

er op  de deur  geklopt, wie zou dat nu kunnen zijn ?  Het was een echte heks 

( Inge ?) die op haar bezem naar het ‘t Blauwhof was gevlogen. Ze had een gro-

te tas bij waar allerlei brouwsels inzaten om aan onze residenten te geven. Al 

bij al was het nog wel iets lekkers wat ze aanbood ! Hopelijk zien we ze vol-

gend jaar terug verschijnen … Intussen keken we de rolstoeldossiers na voor de 

onze nieuwe medebewoners en deden hier en daar een reparatie aan ons 

‘wagenpark’. 

Dinsdag 31 oktober : bewegen, over vroeger 

Door het vele bezoek waren we vandaag maar met een klein groepje om te be-

wegen. Ons nieuw materiaal was aangekomen en zo konden we  het ineens  

eens uittesten. Eerste wat opwarmen en … daarna halen we onze parachute 

boven. Die bestaat uit verschillende kleurenpanden en in het midden zit een 

gat zodat  de attributen die we er op leggen erdoor moeten vallen. De para-

chute laten we op en neer gaan en onze residenten hadden er veel plezier 

mee !!!! 

Vrijdag 03 november : Cinema Roxy 

De Film die we vandaag speelden heette  ‘Hasta la Fiesta’. Deze film gaat over 

3 jongens met een beperking die graag op reis willen zonder de ouders. Maar 

tijdens  hun vertrek gebeurt er van alles. Uiteindelijk genieten ze wel van hun 

vakantie, alleen is het einde van de reis … ? … ?!!! Meer ga ik niet vertellen  

want onze residenten die de film gezien hebben kunnen er jullie alles over ver-

klappen. 
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Zaterdag 04 november : dweilorkestje cafetaria 

Vanaf een uur of halfdrie sijpelden onze Steendorpse muzikanten binnen en kon 

eenieder die dat wilde meegenieten van al die mooie muziek, samen met een 

versterkte toogploeg. Zo werd het een extragezellige middag die door onze mu-

zikanten zeker nog elders werd verdergezet … wij waren immers de eerste 

‘statie’  !! die opgedweild moest worden … 

Maandag 06 november : rijdend winkeltje, gazet, koekjesbak en bib. 

Dat wilde dus zeggen een druk programma vandaag. Ieder kon zijn bestellingkje 

doen, we bekeken even samen het nieuws van de dag … en na de middag bak-

ten we heerlijke koekjes recht uit den oven, en ja natuurlijk : we proefden er-

van dat het een lieve lust was … ‘Leve den koekenbakker”. 

Dinsdag 07 november : gebruikersraad en dansgroep Wissepasjes 

Er waren heel wat tafels en stoelen te verzetten vanmorgen voor het jaarlijkse 

optreden van deze dames (en heren). Het is altijd een wervelende show. En ze 

hebben natuurlijk ruim wat plaats nodig. Onze chef-kok had gezorgd voor heer-

lijke ‘choukes’, er was een ‘goei tas koffie’, onze vrijwilligers waren van de 

partij voor de nodige ondersteuning en zo konden onze dansers hun kunsten to-

nen ‘op de vloer’. Ze brachten ons een dertiental nummers.  Onze residenten 

mochten mee op  de dansvloer  om samen een dansje te ‘placeren’ met de dan-

sers. En op het einde kreeg ieder van onze residenten een bloemetje.’t Was 

ambiance. En zo is de toon meteen gezet en de start gegeven voor de overige 

feestelijkheden van het najaar en de week van de derde leeftijd. ’s Morgens 

hielden we gebruikersraad, waarvan het verslag u reeds bezorgd is en aan de 

borden uitgehangen. 
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Woensdag 08 november: gebedsdienst, uno en advocaat afwerken 

Boven werden na de middag de UNO - kaarten bovengehaald. In onze gebeds-

dienst haalden we weer een record en was het bijzonder druk en zo worden nu  

toch een  45-tal residenten bediend, samen met de kamerbezoeken. In de ergo 

maakten we na de middag een grote pot verse advocaat, dankzij het kieken 

van Michiel, dat elke dag wel 25 eieren legt. Het was klutsen, meetellen, roe-

ren en mixen in de grote mosselpot en nu mag hij even opstijven in de koeling, 

voor hij in mooi versierde kerstpotjes gaat, waardoor u hem binnenkort kan ko-

men proeven met de feestdagen …. 

Donderdag 09 november : druk, druk in de cafetaria 

Zo werden vandaag al onze zorgverleners hier en ook – en dat is toch een leuke  
extra- het keukenpersoneel dat toch zelf altijd klaarstaat eens goed in de kij-
ker gezet met wat extra culinaire aandacht. En of ze het verdiend hebben ! 

Vrijdag 10 november : bewegen 

‘Hup, hup, hup met die benen’, bewegen moet plezant blijven en daarmee 
doen we het vandaag eens op muziek. We werpen een balletje op : wie zal de 
hoogste punten scoren? 

Maandag 13 november : megabingo 

Dat is een wedstrijdje waarin deelnemen belangrijker is dan winnen, waar toch 
een paar residenten  met een leuke prijs naar huis gaan en waar ook heel wat 
verborgen oefeningetjes in zitten om onze geest wat actief te houden. En onze 
smaak wordt natuurlijk ook verwend  met een …. lekkere advocaat! Zo is een 
uur gauw om!  
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Dinsdag 14 november : Smoutebollen 

Het was vandaag in twee stukjes te doen : om half twee waren de residenten 

beneden aan de beurt en dus eerst. Smoutebollen bakken is een hele kunst, er 

zijn er niet veel die het kunnen en ze moeten mooi rond zijn. Dat moet je met 

twee lepels doen. Ze mogen niet teveel pootjes hebben. Er is niemand die het 

zo goed kan als vrijwilligster Annie Vlaeminck en Fien, die we gelukkig konden 

strikken om hun kunsten in de keuken te tonen. Gelukkig waren ze zo met 4 be-

kwame handen want het moet natuurlijk vooruit gaan. Met één smoutebolleke 

komen we niet toe. En na een uurtje trok de ganse ploeg dan naar de cafetaria 

boven. En ook daar werd iedereen op z’n wenken bediend. ’t Was alweer een 

fijne namiddag. ’t Was een lekkere deeg trouwens, en een goede. En de deeg-

pot ? Die kwam proper en veilig en leeg terug in onze Centrale Keuken aan 

waarbij  we een klein traantje wegpinken, al is het nog niet echt voor de laat-

ste keer……. 

Woensdag 15 november : De gazet en zingen 

Zingen, al of niet met life begeleiding : dat kunnen we als de beste en zo de-

den we dan ook met Inge aan het dirigeerstokje. Het is goed voor onze longen, 

onze gemoedsrust : kortom ’t heeft ons deugd gedaan aan ons hartje’. Auf Sie-

derwehn !!! 

Donderdag 16 november : aperitiefje met Michiel en voorlees BIB  

Samen met het Laatste Nieuws, de 

Wablieft en ons laatste overschot-

je advocaat trokken we naar het 

livingske op de eerste verdieping 

om er met een achttal snoepers 

eens in de kranten te kijken en 

eens goed te lachen, net voor ons 

maaltijdgroepje : ons aperitiefje dus. Na de middag kwamen Greet en Maria 

ons beneden vanuit de bib voorlezen met als onderwerpen geluk, geld, hoefij-

zers en onder ladders doorlopen ….vergezeld van vele leuke verhaaltjes en ge-

dichtjes. 

Vrijdag 17 november : boodschappen en rijdend winkeltje 

Eenieder kon weer zijn bestellingske doen, laten opschrijven en de winkelier-

ster van dienst bracht het dezelfde dag nog gratis aan huis. Wat willen jullie 

nog meer en dat wel 2 keer per maand !  



Babiel - december 2017  21 

W
Z
C
 't B

la
u
w

h
o
f 

 

Maandag 20 november : bib. en snoezelbad 

Nu we toch een mooi nieuw bad hebben met alles erop en eraan kunnen we af 

en toe onze residenten eens extra in de watjes leggen waarbij ze extra kunnen 

genieten van de hydromassage, geuren, aroma’s, kleuren, lichtjes, muziek en 

onze eigen aanwezigheid bij dit ‘snoezelbad’. 

Dinsdag 21 november : sjoelen 

De schijven vlogen, schoven en klettereden weer over en weer en zo verkrijgen  

we een leuke namiddag. 

Woensdag 22 november : gebedsdienst en show residenten 

Na onze tweewekelijkse gebedsdienst verhuisden we na de middag massaal 

naar onze feestzaal voor onze jaarlijkse ‘Blauwhofteeveeshow’ van het perso-

neel.  Enfin zo was het in de titel toch voor dit jaar bepaald met verwijzing 

naar het huidig TV-gebeuren. Het was een wervelend spektakel van muziek, 

dans en plezante sketchen, life en playback gebracht door een enthousiaste 

ploeg, vrijwilligers inbegrepen en door de presentator van dienst 

‘aaneengeklapt’. Onze residenten genoten ervan, bij een natje en een klein 

droogje. Er waren er ook die meespeelden en – zongen en niet te vergeten : de 

vele (achter) (klein) kinderen die op deze woensdagmiddag van de partij waren 

om mee te doen of gewoon voor het plezier !!! 
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Donderdag 23 november : Krantje plezantje en nagelverzorging 

Tussen alle drukte door vonden we toch  nog wat tijd om de actualiteit wat te 

volgen en een beetje aan schoonheidsverzorging te doen met het poetsen, bij-

vijlen en polieren en lakken van vele nagels, die er nu weer even tegen kunnen. 

Donderdag 23 november : show voor de wereld … 

Na Urbi (voor ons Woonzorgcentrum) komt Orbi (voor de buitenwereld ) en 

met een talrijk en enthousiast opgekomen publiek deden we onze show nog 

eens ‘in ’t echt’ over. Het werd een groot succes en onze zaal zat weer overvol 

fans en belangstellenden en ... familie natuurlijk, die wel eens allemaal wilden 

zien wat wij hier op creatief vlak allemaal uitspoken, kunnen en presteren bui-

ten onze zorgtaken. Een dikke proficiat aan al diegenen die zich hiervoor heb-

ben ingezet, niet in ’t minst onze vrijwilligers  !!!!! Wij wensen u veel plezier 

toe met de foto’s van onze show in dit Babieltje. 
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Vrijwilligersnieuw 
Bij het ter perse gaan kunnen we u melden dat er toch wat nieuwe kandidaten 
op komst zijn en dat is altijd leuk nieuws. Wij zullen u hierover in ons volgend 
nummer nader zullen berichten. Onze vrijwilligers kregen hun griep spuit en 
we konden de afgelopen maand, ook bij de show (JJ) extra op hen rekenen, 
want november is druk met veel feesten en optredens !  
 

Even over denken 
Wij geven jullie een paar stukjes mee uit enkele gedichtjes van Guido Gezelle 

(1830-1899) en jullie allen welbekend van ‘Boerke Naas’.  

Hoe zere vallen ze af, de zieke zomerblâren; 

hoe zinken ze allemaal, die eer zo groene waren, 

te grondewaart! 

Schilderschoon, zo zijn de verven van de blâren 

die aan ’t sterven ’s najaars  

aan de bomen staan ! 
 
 

Afscheid …… 
 
Tijdens deze maand november moesten we 
ook afscheid nemen van één van onze huis-
poezen, Moustache. Hij was er quasi van in 
het begin bij hier in ons Blauwhof op onze 
gelijkvloerse afdeling die toen nog geleid 
werd door Mevr. De Soomer. Hij was een 
vriend, steun en toeverlaat en knuffelpoes 
voor vele residenten hier en we zullen hem, 
het personeel niet in het minst net als ook 
onze Choco, zijn poezenkameraadje hier, 
heel erg missen !  Dank u Moustachke !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

14u00  Schhonheidssalon 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

11u45  Krantje Plezantje (gelijkvloers) 

 

14u00  Bezoek Sinterklaas 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Reminiscentie 

 

          Rustdag 

 

10u30  Aperitief met Inge (gelijkvloers) 

14u00  Wafelenbak 

 

14u00  Kerstconcertje (podium) 

14u00  Voorbereiden kerstmakt& 

 

14u00  Snoezelmiddag (gelijkvloers) 

14u00  Kerststukjes maken 

 

10u30  Hond op bezoek 

14u00  Voorbereiden kerstfeest 

14u00  Kerststukjes maken 

 

11u15  Kerstfeest 

 

11u30  Gazetje 

14u30  Voorlezen Kersté 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Wafeltjes jarigen (gelijkvloers) 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Het brillenhuis 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

14u00  UNO 

 

10u30  Kerstmisviering 

14u00  Kwis over kerst 

 

11u30  Gazetje met ... 

14u00  Zangkoor 

 

14u00  Kerstfeestje 

 

           Zalig kerstfeest 

 

           2de kerstdag 

 

10u30  Balou op bezoek 

14u00  Zingen 

 

14u00  Kerstclown 

 

10u30  Kamerbezoek 

14u00  Gezellig samenzijn 

Donderdag 21 december 

Maandag 11 december 

Woensdag 06 december 

Dinsdag 12 december 

Woensdag 13 december 

Donderdag 14 december 

Vrijdag 15 december 

Vrijdag 22 december 

Maandag 25 december 

Maandag 18 december 

Maandag 04 december 

Dinsdag19 december 

Vrijdag 08 december 

Vrijdag 01 december 

Woensdag 20 december 

Dinsdag 05 december 

Donderdag 07 december 

Vrijdag 29 december 

Dinsdag 26 december 

Woensdag 27 december 

Donderdag 28 december 
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Jarigen in december 

Donderdag 04 januari 14u00      

           Nieuwjaarsdag 2018 

 

          2de nieuwjaarsdag 

 

10u30  Gebedsdienst 

11u30  Gazet en drankje (gelijkvloers) 

14u00  Zangkoor 

14u00  Sjoelen 

 

11u45  Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Ergo werkjes (gelijkvloers) 

 

14u00  Zingen driekoningen 

Maandag 01 januari 

Dinsdag 02 januari 

Woensdag 03 januari 

Vrijdag 05 januari 

Maria Poeck K 155 01 december 85 jaar 

Nelly Rooman K 007 03 december 87 jaar 

Elza Malfliet K 140 11 december 83 jaar 

Irena Smet K 136 25 deecember 96 jaar 

    

Marie-Louise Van Eynde K 026 02 januari 92 jaar 

Eduard Van Raemdonck K 134 03 januari 92 jaar 

Barbara De Witte K 011 04 januari 85 jaar 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Vermeulen Clara, flat 367 woont sinds 10 november 2017 in WZC De Reiger 

Marie-Louise Van Landeghem Flat 250 07 december 85 jaar 

Stefania Bogaert Flat 125 12 december 89 jaar 

Maria Van Nespen Flat 368 14 december 85 jaar 

Jacqueline Coenen Flat 134 16 december 68 jaar 

Albert Van Overmeire Flat 358 17 december 94 jaar 

Georgette Huyben Flat 011 18 december 83 jaar 

Geeraert Mys Flat 243 18 december 80 jaar 

Marcel Van den Ende Flat 353 23 december 81 jaar 

Germana Oste Flat 353 24 december 88 jaar 

Louis De Rover Flat 132 27 december 81 jaar 

Etienne Stuer Flat 126 28 december 80 jaar 

    

Maria Van Assche Flat 357 02 januari 90 jaar 

Maria Van den Bossche Flat 361 02 januari 86 jaar 

Frida De Decker Flat 360 04 januari 82 jaar 

Laurette Gheysens Flat 237 05 januari 75 jaar 

Diana Hemelaer Flat 236 05 januari 85 jaar 
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Een woordje van Kaat …. 

December is de maand van Kerstmis. Kerstmis staat voor gezelligheid, warmte, 

cadeautjes, lekker eten,… Niet voor iedereen is dit een leuke periode. Er zijn 

heel wat mensen die Kerstmis niet kunnen vieren omwille van ziekte of andere 

omstandigheden die er voor zorgen dat men dit niet kan vieren.  

Daarom zouden we in december graag een maand creëren waarin iedereen 

zorg draagt voor iedereen.  De week voor Kerstmis wordt dit jaar opnieuw ‘De 

Warmste Week’. De Warmste Week van Music For Life , georganiseerd door stu-

dio Brussel, is er dit jaar van 18 tot en met 24 december. Er zijn meer dan 

1000 goede doelen die zich dit jaar hiervoor geregistreerd hebben. Natuurlijk 

bestaat er geen warmste week zonder warme acties. Wij willen dit met het 

dienstencentrum ook niet zomaar laten passeren. Op 15 december organiseren 

we een wafelenbak. De opbrengst hiervan gaan we schenken aan de Liga voor 

Alzheimer. Op woensdag 13 december maken we samen met enkele leden van 

het dienstencentrum en Godelieve, vrijwilligster, vanillewafeltjes. Het is de 

bedoeling dat we deze wafeltjes kunnen verkopen tijdens onze wafelenbak.  

We hopen dan ook op een grote opkomst zodat we ons steentje kunnen bijdra-

gen voor de Liga voor Alzheimer.  

Op donderdag 21 december is er naar jaarlijkse gewoonte ons Kerstfeest. Dit 

wordt gevolgd door de kerstbingo, waar iedereen welkom is. Je krijgt hierbij 1 

lotje gratis.  

Vanaf 25 december zijn we gesloten tot en met 2 januari. Op 3 januari staan 

we terug paraat voor jullie.  

Ik wil iedereen ook al een vrolijke Kerst wensen! 

Tot dan!  

Groetjes Kaat  



28  Babiel - december 2017 

L
D

C
 't

 A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Ik was er “geire” bij 
Op 7 november: Hoe ga ik om met rouwen? 

Er werden heel gewone en herkenbare dingen over  ‘verlies’ verteld. Bijvoor-

beeld: Wat is rouwen? Wat is normale rouw en abnormale rouw? Wat is scha-

duwverdriet? Wanneer stopt het rouwen? We hebben samen naar elkaar geluis-

terd en vragen beantwoord.  

 

Kleine oefening 

Wat zijn onze drijfkrachten? Onze spirit?  

Welke belangrijke waarden willen we nog 

doorgeven aan hun kinderen en kleinkin-

deren? 

 

 

 

Emoties kwamen los … gevoelens werden 

gedeeld en troostende woorden kwamen 

als een hemel van verlichting. 

 

 

 

Nog wat troostende lectuur. War-

me woorden en gedichten kunnen 

troost brengen.  
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13 november :  Aquagym 

Op 13 november is stagiaire, Joke, samen met Simonne en Godelieve naar het 

zwembad van Sint-Niklaas gereden. Daar heeft Joke aan hen aquagym gegeven. 

Wat waren ze beiden toch enthousiast! Bij de terugkeer in ’t Achterpoortje ver-

telde ze dan ook meteen hoe plezant ze dit vonden. Hierdoor hadden we de 

week daarop een extra kandidaat mee , namelijk José.  

Een dikke pluim voor deze drie dames! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 november: Bewegingsquiz  

Deze bewegingsquiz was niet enkel goed voor de conditie maar bracht ook wel 

leuke, ludieke  taferelen op. 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen heeft zich geamuseerd en vooral bewogen! 
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17 november: Volksspelen 

Onze traditionele volkspelen hadden weeral eens groot succes…  

Als dat maar goed komt…:-) 

                                            Annie kijkt zeer geconcentreerd 

                                            om er voor te zorgen dat ze nog 

                                            extra punten behaald.  

23 november: Kookworkshop met Godelieve- Quiche met zalm 

Deze hartige taart is familie van de Quiche Lorraine. Godelieve, vrijwilligster, 

heeft dat weer eens uitstekend gedaan! Iedereen was dolenthousiast.                             

 

 

José’ke is de 

bordjes mooi aan 

het dresseren  

 

                                           Het was heerlijk!  

 

 

 

 

 

Smullen en genieten !  
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24 november: Babbelonië in kijker in thema van de ouderenweek ! 

In het teken van de ouderenweek heeft Babbelonië in samenwerking met de 

ouderen advies raad voor  een gezellig ontbijt gezorgd. Dit was een multicultu-

reel gegeven. Iedereen had iets klaargemaakt wat typisch is voor hun cultuur. 

Zo kon men nieuwe smaken en gewoonten leren kennen. 

 

Na het ontbijt werd er een initiatie salsa gegeven door een lid van Babbelonië. 
Iedereen voelde zich aangesproken om zich aan dit Salsadansje te wagen…  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Vorming samen zingen 

                          € 1,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Turnen                  € 5,00 

14u00 tot 16u00  Kerstfilmç 

 

09u00 tot 11u00  Babbenonië 

14u00 tot 16u00  Accordionist         € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u00 tot 10u00  Turnen                  € 5,00 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

09u00 tot 11u00  Warmste Week 

14u00 tot 16u00  Wafelbak : 

                          Vanillewafeltjes maken 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Turnen                  € 5,00 

14u00 tot 16u00  Gezelschapsspelletjes 

 

09u00 tot 11u00  Babelonië 

14u00 tot 17u00  Warmste Week 

                           Wafelenbak 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Turnen                  € 5,00 

11u00 tot            Kerstfeest           € 20,00 

14u00 tot            Bingo                    € 0,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

Tot 

 

Gesloten 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

Dinsdag 05 december 

Maandag 18 december 

Maandag 25 december 

Vrijdag 15 december 

Donderdag 21 december 

Woensdag 03 janauri 

Dinsdag 12 decemer 

Dinsdag 02 januari 

Maandag 11 december 

Woensdag 06 december 

Maandag 04 december 

Dinsdag 19 december 

Woensdag 20 december 

Donderdag 04 januari 

Vrijdag 08 december 

Vrijdag 22 december 

Donderdag 07 december 

Woensdag 13 december 

Donderdag 14 december 
Vrijdag 05 januari 
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Activiteiten in de kijker 
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Colofon 
Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 

‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Residentie Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel is een 

realisatie van het samenwerkingsverband tussen Gemeentebestuur Temse, OCMW Temse en Ouderenadviesraad Temse. 

Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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