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Even voorstellen 
Beste, 

 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Joeri Van Hoecke, 36 jaar jong, gehuwd en 

vader van 2 zonen. Ik woon in Lokeren, meer bepaalt Doorslaar.  In mijn vrije 

tijd speel ik recreatief minivoetbal en ben ik een fervente golfer.  

Na mijn studie ’s aan de hotelschool in Lokeren kwam ik bij Aramark terecht. 

Een catering bedrijf waar ik vooral actief was in de health care. Ik heb in de 

loop der jaren een mooie ervaring kunnen opbouwen als verantwoordelijke in 

verschillende keukens zoals, Jan Palfijn ziekenhuis, solidariteit voor het gezin 

en verschillende woonzorgcentra.    

Na de verschillende wissels tussen verschillende keukens was het voor mij tijd 

om mijn kennis en ervaring in te zetten bij een stabiele werkgever. En dat heb 

ik bij jullie gevonden.  Ik kijk er naar uit mijn bijdrage te leveren aan uw maal-

tijdbeleving. 

Ik heb al het voorrecht gehad voor een kleine babbel met bewoners. Ik kijk er 

dan ook naar uit jullie beter te leren kennen zodat ik samen met dit fantastisch 

keukenteam jullie nog beter van dienst kan  zijn.   

Ik moet ook nog bedanken: 

Bedankt Eugeen, voor de nodige ondersteuning in je laatste weken. Je mag te-

recht fier zijn op je carrière. Geniet van je welverdiend pensioen 

Bedankt collega’s, medewerkers en directie voor de warme welkom waarvan ik 

heb genoten. 

Op een goede samenwerking….daar gaan we….  
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Naad – gewelven 

2. Gevoels- - wat Kerstman zegt 

3. Ontlasting – kippenlegsel 

4. Eten 

5. Zeedier – bedremmeld  

Ons kruiswoordraadsel van mei 

werd gewonnen door Arthur Schiet-

se uit flat 354, die de fles wijn 

wint. Proost ! Veel plezier aan alle 

andere puzzelaars ook met de juni-

puzzel ! 

6. Thuisblijvend 

7. Vlaams Ergotherapeutenverbond 

8. Onder Andere – continent 

9. Gedaan – nevens 

10. Spreekmiddelen – stok van Zwarte 

Piet  

Horizontaal : 

1. Vast – schip 

2. Familielid – uitroep – winkel 

3. Eveneens – oorziekte – oude 

lengtemaat 

4. Oppervlaktemaat 

5. Steendood 

6. Landbouwer – Route Natio-

nale 

7. Amerikaanse Staat – Benzi-

nemerk 

8. Gemeenschapsonderwijs – 

kar voor vrijgezellen die 30 

worden 

9. Aanwijzend voornaam-

woord – Alg. Sec. Onderwijs 

10. Drinkbeker – is nooit goed  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 G E N T   K A T   E 

2 A N     E R O V E R 

3 S I O N   E     I A 

4   G I S T E R E N   

5 N   L     G A L M T 

6 A L   E S   A D A   

7 G   G E T A F E L D 

8 A M O R A S   R   R 

9 L I E S   P E S T O 

10 M   S T I E R   L P 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 24 april : Ontbijtbuffet Mezennest (K116-K131) 

Het vakantiegevoel was zeker aanwezig in het 
Mezennest. De bewoners werden verwent met 
een uitgebreid ontbijtbuffet. Voor ieder wat 
wils. Er werden eitjes naar wens ter plaatse ge-
roerd of gebakken. Iedereen genoot en er is 
goed gegeten. Allen samen aan het ontbijt is 

toch gezellig. Tot de volgende keer. 

 

Donderdag 26 april: Culturele namiddag. 

Vandaag organiseerden we voor de eerste keer een culturele middag. Wat 
houdt dit in? We gaan telkens op reis naar een ander land en bespreken dit land 
volledig. Onze eerste trip ging naar ‘Turkije’.  Met de hulp van enkele collega’s 
hebben we uitleg gegeven over de ligging, de tradities en het geloof. Maar ook 
het eten mocht niet ontbreken. De Turkse keuken werd toegelicht van het ont-
bijt tot het dessert. En natuurlijk mochten we ook van alles eens proeven. Er 
werd Turks brood geserveerd, olijven, couscous en natuurlijk sloten we af met 
Baklava. Het werd een gezellige middag! Zeker voor herhaling vatbaar. Nog-

maals dank aan alle collega’s die geholpen hebben! 
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Donderdag 3 mei: Uitstap Oostakker. 

Bij een zonovergoten dag reden we richting Oostakker om de Maria maand in te 
zetten. Er was heel wat volk en samen met André deden we de Bedevaartsweg, 
zingen en bidden in groep. Nadien werden er heel wat kaarsjes gekocht en in 
de grot aangestoken, elk met zijn wens! Langs de kanten hingen er heel wat 
plaatjes met bedankingen voor Onze Lieve Vrouw. Omdat we ook wat later thuis 
gingen zijn konden we in Hotel Lourdes genieten van een koffie of pintje met 
een heerlijk croque monsieur, zodanig dat we op de terug weg geen honger zou-
den hebben. De terugreis verliep vlotjes langs de oude baan en zo zagen we de 

mooie streek met alles volop in bloei! Iedereen voldaan, moe en zeer tevreden. 

Dinsdag 8 mei: Ontbijtbuffet (glvl) Wielewaalsnest. 

De zon straalt. Het is net of we zijn op vakantie en wat hoort erbij? Een over-
heerlijk ontbijtbuffet. Het personeel zette zijn beste beentje voor om onze be-
woners van het Wielewaalsnest op tijd hun ochtendtoilet te maken zodanig dat 
ze ten volle konden genieten. En ja hoor er is genoten, ze smulden hun buikje 
rond met vers afgebakken pistolets, koffiekoekjes en ……. zoveel meer. De eie-
ren met spek gingen vlotjes over het buffet heen. Zalig om zien hoe onze bewo-

ners hiervan genieten. Volgende maand gaan we naar het ooievaarsnest. 
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Dinsdag 8 mei: Quiz Eurosong. 

Deze week stond in het teken van Eurosong. Zaterdag 12 mei wordt het 63ste 
Eurovisiesongfestival georganiseerd. Natuurlijk konden we dit niet laten voor-
bij gaan en organiseerden we een muziekquiz. Verschillende winnaars zoals 
Johnny Logan, Sandie Shaw, Sandra Kim,… kwamen aan bod. Ook onze inzen-
ding van dit jaar ‘Sennek’ hebben we laten horen. De meningen onder onze 
bewoners waren verdeeld. Later die avond is het dan ook gebleken dat onze 
inzending niet goed genoeg was om de finale te halen. Het werd toch een ge-

zellige middag! 

Dinsdag 15 mei: De valies van het verleden. 

Vandaag was het de bedoeling om even enkele herinneringen boven te halen 
met als thema “de lente”, het seizoen waar we ons nu dus in bevinden.  Lente 
betekent ook vooral in de natuur het begin en de geboorte van alles wat we 
rond ons kunnen zien.  Onze babbel ging algauw richting geboorte en hoe dit 
vroeger allemaal beleefd werd.  En zo werd onze namiddag weer bijzonder in-

teressant met allemaal ons eigen verhaal en beleving!  

Woensdag 16 mei: 35ste verjaardag “De Reiger”. 

Weerom een “lekkere” dag voor de boeg 
voor onze bewoners…want vandaag werden 
ze naar aanleiding van de 35-ste verjaardag 
van de Reiger, getrakteerd op een lekker 
bord paling in ’t groen!!  En of het smaakte, 
dit alles ook samen met een deugddoend 
glaasje wijn…het kon weer niet op!!  Nadien 
een passend tasje koffie met gebak en nog 
een show er bovenop.  De mensen van Ani-
maction brachten een gevarieerde namid-
dag, door sommige bewoners met gemengde 
gevoelens onthaald terwijl anderen wel laai-
end enthousiast waren. In alle geval weer 

een namiddag die veel te vlug gedaan was. 
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Vrijdag 18 mei: Gip dag leerlingen Carolus. 

Vandaag werd onze feestzaal omgetoverd in een echte “amusementshall”.  De 
leerlingen laatste jaar van Carolus kwamen hier hun eindproef doen en verwen-
den op die manier onze bewoners.  Er waren 4 workshops die werden aangebo-
den namelijk, hand- en voetverzorging, traktatie wafeltjes met fruit, bloem-
potjes maken en luisteren en dansen op liedjes van toen.  Het werd een leuke, 
enthousiaste namiddag waarvan zowel de leerlingen als onze bewoners van ge-

noten hebben!! 

Dinsdag 22 mei: Oma’s koken. 

Geen grote opkomst vandaag. 
Daar stak de zon een stokje voor. 
Velen kregen bezoek of wilden 
buiten genieten van het goede 
weer. Geen probleem voor wie 
wel aanwezig was, ‘des te meer 
voor ons’ dachten zij. Vandaag 
werden namelijk asperges klaar-
gemaakt en dan nog wel op z’n 
Vlaams samen met een heerlijke 
aspergesoep. De asperges kuisen 
dat ging bijna even vlot als vroe-
ger. En ze opeten ... ja, dat 
spreekt voor zich! Het eindresul-
taat oogde mooi en smaakte nog 
beter. Tenminste, dat heb ik mij 

toch laten vertellen.  
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Donderdag 24 mei: Kiemen. 

Het was alweer een gezellige lijvige bende tijdens het kiemen. De beker mocht 
deze keer mee met Maria Dudkina. Vol trots ging ze haar prijs ophalen. Deze 
mag een maand op haar kamer pronken, samen met het bloempotje dat zij en 
nog enkele anderen wonnen. Ook Georgette Van Breuseghem was blij met haar 
eerste plaats, maar kon geen hoger nummertje meer trekken dan Maria. Zo zag 

ze de beker net aan haar neus voorbijgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolstoelen en hulpmiddelen! 
 

Voor vragen en oplossingen in verband met rolstoelen, rollators, wandelstokken 
en andere hulpmiddelen, gelieve zich te wenden bij Amy en Kim.  Zij zijn de 
twee verantwoordelijke ergotherapeuten in ons woonzorgcentrum die deze 
taak op zich nemen.  Zij zullen dan ook voor U de best mogelijke oplossing bie-

den. 
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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 

Dinsdag 05 juni 

Maandag 11 juni 

Vrijdag 01 juni 

Maandag 04 juni 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Kookactiviteit  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u30  Ronde tafelspelen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

10u00  Verjaardagborrel jarigen mei 

            We borrelen samen met de jarigen 

            van de meimaand 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u30  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Spelactiviteit  (Lijsternest) 

14u00  Michiels Honorine 101 jaar ! 

           Honorine wordt 101 jaar, dit wordt 

           gevierd samen met de familie en alle 

           bewoners van het Zwaluwnest. 

           (in de feestzaal) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Gebruikersraad (Feestzaal) 

            Alle bewoners en familie zijn welkom 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek op muziek  (Mezennest) 

14u30  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap mannenclub 

           Vandaag gaan we op stap met onze 

           mannen, naar waar dat is nog een 

           verrassing 

            bij mooi weer, petanque 

14u00  Valies van het verleden 

           Vandaag gaan we het over vroeger 

           hebben, iedereen welkom in de 

           dagzaal van het Lijsternest 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                      * & ** 

 

Woensdag 06 juni 

Donderdag 07 juni 

Vrijdag 08 juni 

Dinsdag 12 juni 

Woensdag 13 juni 

Donderdag 14 juni 
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14u00  Jubilé Debeys Jean Pierre en  

           Govaerts Marie-Jose 

           We vieren de 50ste huwelijksverjaar 

           dag van Jean Pierre en zijn 

           echtgenote. Dit voor familie en de 

           bewoners van het gelijkvloers 

17u00  Kaas– en wijnavond 

           Deze avond genieten we van een 

           lekkere kaasschotel en een goed glas 

           wijn. In de feestzaal voor alle 

           ingeschrevenen 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Voorstelling ‘De Rode Duivels 

           wereldkampioen’ (Feestzaal) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

10u00  Leerlingen Heilig hartschool 

           Vandaag krijgen we bezoek van 

           leerlingen van de Heilig Hartschool, 

           zij komen voor ons optreden. Let wel, 

           het gaat door in de voormiddag in de 

           cafetaria 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u30  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit  (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Jubilé Werner Verdickt en Maria 

           Verhelst (feestzaal) 

          Dit echtpaar is dan 60 jaar gehuwd 

          We vieren dit samen met familie en 

          bewoners van het 3de verdiep 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

14u00  Verjaardagsborrel jarigen juni 

           Vandaag borrelen we samen met de 

           jarigen van de maand juni 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Ooievaarsnest) 

           Een lekker ontbijtbuffet wordt 

           geserveerd in de dagzaal van het  

           Ooievaarsnest 

10u00  Wandelclub 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u00  Monopoly (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (2de = Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weeer 

10u00  De gazet  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Tuinwandeling 

Vrijdag 15 juni 

Maandag 18 juni 

Dinsdag 26 juni 

Maandag 25 juni 

Woensdag 27 juni 

Donderdag 28 juni 

Vrijdag 29 juni 

Dinsdag 19 juni 

Woensdag 20 juni 

Donderdag 21 juni 

Vrijdag 22 juni 
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Welkom 

 

 

 

Jarigen in juni 

Michielsens Maria 

K 218 

04 mei 2018 

Honorine Michiels K 315 06 juni 101 jaar 

Maria Van Damme K 207 07 juni 72 jaar 

Rosa De Lamper K 401 09 juni 89 jaar 

Edeltraud Daggelinckx K 131 10 juni 72 jaar 

Elisa Dillen K 036 11 juni 90 jaar 

Liliane Geens K 209 12 juni 81 jaar 

Eddy De Groote K 409 20 juni 74 jaar 

Leonia Verhulst K 327 27 juni 99 jaar 

    

Leo Van de Vijver K 316 02 juli 98 jaar 

Liliana Weyn K 309 03 juli 84 jaar 

Pierre Moens K 228 04 juli 83 jaar 

Philibert De Smet K 402 07 juli 89 jaar 
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Maria Van Boxelaer 

k 130 

25 april 2018, terug naar huis 

Maria Van den Branden 

k 130 

27 april 2018, opname 

11 mei 2018, terug naar huis 

Kortverblijf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Maria Michielsens 

k 414 

04 mei 2018, naar WZC De Reiger 

Paula Van Britsom 

k 130 

14 mei 2018, opname 

Eduard Van Steenlandt 

k 031B 

16 mei 2018, naar WZVC ‘t Baluwhof 

Ivonne Cornelis 

k 414 

09 mei 2018, opname 

Leo Bursens 

k 322 

09 mei 2018 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 24 april : Quiz en spelletjes met de kindjes uit de school te 

Steendorp 

Dat is altijd heel gezellig. Onze cafetaria zit dan steeds erg vol en het is een 

drukte van belang en genieten geblazen.  Je ziet iedereen opfleuren en dat is 

natuurlijk steeds voor herhaling vatbaar. Na de middag was het even spannend, 

maar ook lachen voor ons geblinddoekt valparcours. Een mooie gelegenheid om 

zelf eens te ontdekken waar je op moet letten en wat gevaarlijk kan zijn op uw 

kamer. Aansluitend hielden we  dan onze valpreventiequiz, die gewonnen werd 

door de Kwissers van ‘t Gelaag. Alles met een lekker snoepertje erbij om wat 

in vorm te komen, eens we veilig gezeten waren. 

Woensdag 2 mei: Geheugenspel en gebedsdienst 

Het is een drukte van belang in onze gebedsdienst tegenwoordig. Wij verwel-

komden enkele nieuwe residenten en dachten even terug aan de mederesiden-

ten die ons ontvielen. Aan de hand van een schrijfbord en de lege vakjes die 

werden  ingevuld , mochten onze bewoners  om de beurt een letter van het al-

fabet opgeven.  Hoe meer letters er werden ingevuld in de  vakjes  hoe makke-

lijker het werd om het spreekwoord te raden. Ra, Ra, Ra wie zal het zeg-

gen ????? 

Vrijdag 4 mei : Wandelen voor beide afdelingen 

Door het goede weer zijn we gaan wandelen telkens met een klein groepje re-

sidenten. Als we terug aankomen in het ‘ t Blauwhof staat het volgde groepje 

al klaar. En zo komt iedereen aan de beurt !  
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Maandag 7 mei : Rijdend winkeltje, Bibliotheek en Bingo 

Onze vrijwilliger Ronny kwam weer bij iedereen de bestellingen opnemen en zo 

had iedereen ook reeds dezelfde morgen zijn of haar koopwaar ter beschikking. 

Opletten voor de volgende keer ! Hou het winkeltje in het oog en geef maar 

door ! Wij komen twee keer in de maand. Na de middag was het dan de gele-

genheid voor een spannend spelletje Bingo, een klassieker maar die altijd nog 

graag gedaan wordt. Prijzen : snoepjes : Lieve Vrouwtjes, cent wafeltjes en ….. 

voor ieder wat wils …… En niet te vergeten : onze bibliotheek ging rond ….  

Dinsdag 8 mei : Gebruikersraad , Zangkoor 

In onze gebruikersraad bespraken wij een aantal voorbije en komende zaken 

waarvan verslag volgt. De aanwezigen konden hun opmerkingen formuleren en 

al eens uitkijken naar wat komen gaat tot in augustus. In het algemeen was ie-

dereen best tevreden. Dat is fijn om te horen. Na de gebruikersraad kwamen 

we dan in een behoorlijk warme ergo-ruimte bijeen en zongen nog eens de 

sterren van den hemel : hoe ondeugender de liedjes hoe liever ze het hebben 

en ook Mevr. Geldof kwam al eens mee proberen. Ondertussen luisterden we 

met de mensen van ’t Gelaag naar muziek op onze tovertafel. Het was muziek 

uit de oude tijd en er werd heel geboeid gespeeld en geluisterd en herkend 

met o.a. Barbara en Yvonne en Maria.  

Woensdag 9 mei: Rolstoelbeheer 

Wij deden voorlopig alleen beneden onze ronde om alles te noteren wat er 

moet nagekeken en gecontroleerd worden aan ons omvangrijk rolstoelenpark. 

Intussen kwam onze rolstoelverstrekker reeds kijken om hier en daar de nodige 

reparaties te doen. U kan dit altijd vragen of doorgeven indien nodig. 

Maandag 14 mei: uitstap Gaverland met den Barkendeir 

Hemelvaart is intussen voorbij en omdat Mei toch de bedevaartmaand bij uit-

stek is trekken we deze periode tweemaal naar de kapel van Gaverland. Toch 

de grote klassieker in ons Waasland. De tekst was fijn voorbereid door onze dia-

ken. Michiel bespeelde het ingewikkelde Spaans orgel, wat altijd een extra is 

voor de bedevaarders, die goed kunnen meezingen. Terwijl stagiair Shane mee 

het bekende ‘kiekentrapje’ naar het ‘hoogzaal’ kwam beklimmen om registers 

te trekken. We maakten een toer door het prachtige bedevaartpark vol kleurige 

rododendrons en sloten deze middag gepast af in De Mops met een lekkere pan-

nenkoek en een koffie. Tot 29 mei want dan gaan we nog eens met de mensen 

van ‘t Gelaag. Ieder zijnen toer is niks teveel. 

(foto’s op volgende pagina) 
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Dinsdag 15 mei : Wafelenbak jarigen Barkendeir, reminiscentie 

Terwijl Inge boven druk wafels bakte ter gelegenheid van de jarigen van de 

maand : Roger Smet en Adrienne Wagemans, doken we beneden in de 

‘reminiscentie-les’ eens in het huishouden zoals dat vroeger ging. Meer dan een 

wasspeld hebben we niet nodig en dan zijn we voor een hele tijd vertrokken en 

komen de tongen vanzelf los, ook al gaat het dan al eens niet meer over het 

huishouden. 

Woensdag 16 mei: gebedsdienst, ontbijt op 

den Barkendeir, bewegen met Tim & Inge 

Ons maandelijks buffetje was lekker, knus en 

gezellig. De gebedsdienst lokte maar liefst 25 

aanwezigen en na de middag werkten de 

dienst kiné en animatie weer goed samen in 

het belang van onze residenten met fijne be-

wegingsactiviteiten aan het podium. 

 

Donderdag 17 mei: Verrassing op het Gelaag 

Nadat al het schildergerief klaarlag konden de residenten komen. Toen ze bin-

nenkwamen begonnen hun ogen al te fonkelen. Ze konden kiezen tussen ver-

schillende plaatjes die ze konden schilderen. 

De vlinder werd  het meest gekozen. Eenmaal 

begonnen waren ze in diepe concentratie be-

zig aan hun schilderij. Er zijn prachtige stuk-

ken uit voort gekomen die nu omhoog hangen 

aan de kast! 
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Vrijdag 18 mei: Marktbezoek 

Doordat de markt op een andere 

plaats doorging namelijk op de Volks-

plaats wegens de jaarlijkse Zomer-

kermis konden we een koffie achter-

af gaan drinken in WZC De Reiger. 

Dat was heel gezellig en goed voor-

bereid door Els Tusschans die ons 

onthaalde op koffie en een koekje. 

Dinsdag 22 mei : Bibliotheek , Cinema Roxy 

Op deze bijzonder leuke dierendag (zie ‘even over denken’) kwam Inge rond 

met de leesboeken en keken we na de middag naar een paar filmpjes : Laurel 

en Hardy. Goed voor een uurtje kijkplezier onder het genot van een advocaat-

je. En heel wat residenten trokken er ’s morgens onder begeleiding op uit om 

de gebeurtenissen in de naastliggende wei te gaan bewonderen ….. en ook ons 

rijdend winkeltje kwam nog eens rond : jullie mogen niks tekort komen ! 

Woensdag 23 mei : Wandelmiddag 

Het was best fijn weer en we trokken 

er op ’t gemakje en in kleine deel-

groepjes op uit om van het mooie 

weer te gaan genieten. Een 

‘poozeke’ op een bankje, wat in de 

zon zitten en er dan weer uit en een 

gemoedelijke babbel, meer moet dat 

niet zijn in de gezonde open lucht. 

Niet vergeten : onze armen smeren 

we dan best toch even in …. en zo 

deden we ook. Er waren genoeg hel-

pende handen …. en armen. 

Donderdag 24 mei : Voorleesmoment BIB 

Het was best weer gezellig en rond een apart onderwerp wat we terug aan het 

podium konden doen met lezers Greet en Maria en een klein groepje bewoners, 

die hier altijd erg van genieten.  
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Vrijdag 25 mei : Kamerbezoekjes  

Een extra fijn momentje is het als we tijd maken voor wat individuele aan-

dacht, een luisterend oor, naast iemand zitten, met een babbeltje over van al-

les en nog wat. Het is belangrijk dat wij hier tijd voor maken. 

Maandag 28 mei: Sjoelen 

Het was een gekletter en getik met onze vaste spelers. Ze zijn enorm handig en 

konden weer heel wat punten vergaren. Zo werd het heel gezellig en ging onze 

tijd vlug voorbij. 

Dinsdag 29 mei: naar Gaverland met ’t Gelaag 

En zo deden we dat nog eens over met een groepje van beneden en ook juf-

frouw Emma erbij. Het koor, degelijk versterkt door Magda Janssens, zong ex-

tra goed. Michiel liet het orgel weer snateren en schallen en na onze eigenlijke 

gebedsdienst en bedevaart belandden we weer veilig en wel bij De Mops, ons 

toevluchtsoord voor de inwendige mens. Zo konden wij ons weer laven naar li-

chaam en geest en kunnen we een jaartje verder. 

Vrijwilligersnieuws 
Bij onze vrijwilligers gaat alles rustig zijn gangetje. Zij komen mee aanschuiven 

op onze BBQ en staan uiteraard altijd klaar voor ons ook tijdens de vakantie-

maanden, voor onze Tourmossels, enkele uitstapjes en dagdagelijks in de cafe-

taria. 

 

Afscheid Shane (stagiaire ergo) 
Als jullie dit lezen begin juni ben ik al vertrokken van op mijn stage in het 

Blauwhof. De tijd ging heel snel voorbij omdat ik mij hier echt welkom voelde. 

Ik heb veel bijgeleerd van het team (verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesist, 

animatrice en natuurlijk de ergotherapeut). Ze gaven mij hier echt een thuis-

gevoel en stelden mij direct op mij gemak. Ze gaven mij veel mogelijkheden 

om zelf mijn ideetjes uit te werken en dit vond ik heel fijn. Ik hoop dat de resi-

denten evenveel hebben genoten van deze dagen net zoals ik. Het zijn zo’n fij-

ne mensen om mee samen te werken! Ik heb veel bijgeleerd van hen en ik hoop 

zij ook van mij. Spijtig genoeg moet ik hier afscheid nemen maar ik wil ieder-

een nog bedanken voor de toffe en leerzame stage! Ik kom zeker nog eens 

langs! 
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Even over denken 
In mei legt iedere vogel zijn ei. Dat is toch wel heel bijzonder geworden van-

daag dinsdag 22 mei in ons Blauwhof hier terwijl we dit schrijven. We laten u 

hierbij genieten van een paar leuke, prachtige foto’s van een wel heel bijzon-

dere gebeurtenis. Heel ons Blauwhofke liep om een uur of tien uit naar de wei 

naast ons want er werd ter plekke een veulentje geboren. Het is, met wat zeer 

deskundige assistentie bij de geboorte, een merrie geworden en het was wer-

kelijk prachtig om te zien. Aangezien de vader zich niet zo echt vriendelijk op-

stelde tegenover de nog liggende jonggeborene maakte hij een kleine verhuis 

en bleven moeder en dochter alleen achter. Met de hulp van de gebuur-boer-

eigenaar raakte de jonge meid op haar vier dunne trillende beentjes recht 

maar daarna ging het toch ook richting stal want van zogen kwam er nog niet 

veel in huis. In ons volgende nummer laten wij u iets weten over het vervolg 

van dit plezante verhaal. Onze bewoners konden ter plekke en vanachter vele 

ramen meegenieten van de geboorte en het eerste uur. Even overdenken  …..  

iets later konden we dan aan de andere kant bij de schapen na vele jaren te-

rug onze steenuil spotten, toch een trouwe bewoner van de grote kersenboom. 

Wellicht liggen daar wel enkele echte eieren in een holte klaar om uitgebroed 

te worden ? 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Geuren herkennen (Barkendeir) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Voorbereiding grote uitstap 

 

09u30  Grote uitstap : Heidepark 

 

14u00  Voelbingo (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekje (‘t Gelaag) 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Zomerconcert in de cafetaria 
            (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsviering 
14u00  Bewegen met Tim en Inge 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

           Opening Wereldkampioenschap 

           Voetbal 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Wandelen 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Zomerconcert in de living  

            (‘t Gelaag) 

 

14u00  IJssalon 

 

14u00  Reminiscentie(‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorleesmoment BIB 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

          Cafetaria is gesloten 

 

08u30  Ontbijtbuffet 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Tovertafel (Barkendeir) 

15u00  Rolstoelbeheer (‘t Gelaag) 

 

14u00  Rusthuisclown (‘t Gelaag) 

 

14u00  Oma’s keuken 

 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

 

14u00  BBQ 

 

14u00  Start ‘De week van voel je fit’ 

Dinsdag 03 juli 

Woensdag 27 juni 

Vrijdag 01 juni 

Maandag 04 juni 

Donderdag 14 juni 

Dinsdag 05 juni 

Vrijdag 29 juni 

Woensdag 06 juni 

Maandag 02 juli 

Donderdag 07 juni 

Maandag 11 juni 

Dinsdag 12 juni 

Woensdag 13 juni 

Vrijdag 15 juni 

Dinsdag 19 juni 

Maandag 16 juni 

Woensdag 04 juli 

Donderdag 28 juni 

Woensdag 20 juni 

Donderdag 21 juni 

Vrijdag 22 juni 

Maandag 25 juni 

Dinsdag 26 juni 
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Opgelet! 

We gaan het WK voetbal en de Ronde van Frankrijk op groot scherm vertonen 

en geven extra aandacht aan de wedstrijden van de Rode Duivels 

 

 

 

 

 

Welkom 

Donderdag 05 juli  

14u00  Handoefeningen in de Ergo  

           (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

 

Eduard Van Steenlandt 

k 144 

16 mei 2018 

Valère Peirsman 

k 004 

23 mei 2018 

Vrijdag 06 juli 
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Jarigen in juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 
 

 

Francina De Wachter K 141 04 juni 87 jaar 

Van Ieghem Joanna K 157 10 juni 86 jaar 

Roger Meersman K 014 21 juni 83 jaar 

Greta Bauwelinck K 019 23 juni 81 jaar 

Francine De Schrijver K 139 24 juni 69 jaar 

    

Rosette Osselaer K 151 08 juli 71 jaar 

Camillus Van Bogaert 

k 012 

29 april 2018 

Blanche Vergauwen 

k 004 

10 mei 2018 

Hilda Goffin 

k 009 

14 mei 2018 
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Jarigen in juni 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
Van Havere Annie huurt vanaf 07 mei 2018 flat 362 

 

Van de Graaf Leon en Van Landeghem Laura huren vanaf 25 mei 2018 flat 013 

Jozef Soet Flat 246 04 juni 90 jaar 

Lea Vande Voorde Flat 012 20 juni 80 jaar 

Annie Van Havere Flat 362 24 juni 81 jaar 

Liliana Remon Flat 363 28 juni 89 jaar 
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Een woordje van Sofie … 

 

Hallo iedereen, mijn naam is Sofie. Ik ben 

werkzaam binnen het lokaal dienstencentrum 

sinds 2 mei. Ik heb het grote geluk gehad dat 

ik onthaald ben geweest door voormalig cen-

trumleidster Kaat die me wegwijs heeft ge-

maakt en heeft geïnformeerd over de werking 

van het centrum, de activiteiten,… Ook de 

medewerkers staan me bij met raad en daad.  

Ik hoop om samen met gans het team van t-

Achterpoortje op een positieve manier verder 

te kunnen werken aan de uitbouw van het lo-

kaal dienstencentrum.  

Voor mij is het centrum in eerste instantie een 

ontmoetingsplaats waar mensen elkaar vinden 

en waar het fijn is om te zijn. Ik sta achter het idee van de open deur waar ie-

dereen, ongeacht leeftijd – afkomst – achtergrond, tijdens de openingsuren kan 

binnen komen en zich welkom kan voelen. Het maakt hierbij voor mij ook niet 

uit waarom mensen binnen stappen. Het belangrijkste is dat mensen de weg 

vinden! 

Drink een koffie… 

Nuttig een maaltijd… 

Neem deel aan een activiteit… 

Vraag informatie… 

Wees welkom! 

In een centrum waar mensen elkaar ontmoeten vind ik het absoluut noodzake-

lijk dat er aandacht is voor wederzijds respect. Een vriendelijk woord of gebaar 

kan wonderen doen. Daarnaast stel ik ook open en eerlijke communicatie erg 

op prijs. Wanneer er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik 

deze graag. 
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Ik was er “geire” bij 
Film: Laurel & Hardy 

Donderdag 3 mei stond in het teken van de grappen en grollen van Laurel & 

Hardy. Het komische duo dat bestond uit de Amerikaanse acteur Oliver Hardy en 

de in Engeland geboren Stan Laurel hebben in totaal maar liefst 106 komische 

films gemaakt. “Den dikke en den dunne” vielen in de smaak bij de aanwezi-

gen. Er werd heel wat afgelachen. 

 

 

 

 

 

Zang- en dansnamiddag met accordeonist 

Plezier en ambiance waren verzekerd op vrijdag 4 mei. Ruim 40 aanwezigen ge-

noten met volle teugen van de live muziek van de accordeonist. Er was ook heel 

wat activiteit op de dansvloer. Klassiekers zoals “Daar in dat kleine café aan de 

haven” van Vader Abraham en “Marina” van Rocco Granata werden uit volle 

borst meegezongen. 
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Kookworkshop: aardbeien confituur 

Op vrijdag 18 mei verzamelden in de kidsresto enkele enthousiaste dames 

voor het bereiden van lekkere verse aardbeienconfituur. Dat smaakt naar 

meer!  

Week van de culturele diversiteit 

Van 21 tot 25 mei vierden we de week van de culturele diversiteit. Tijdens de-

ze week werden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de deelne-

mers kennis maakten met de werelddelen Azië, Afrika en Latijns- Amerika. Op 

het programma stonden onder meer een quiz, een voordracht en verschillende 

kookworkshops waar wereldgerechten werden bereid. 

Wist je dat…? 

Aardbeien  zijn lekker maar ook ge-

zond…  

8 aardbeien bevatten meer vitamine C 

dat 1 sinaasappel.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film : Annie 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 17u00  Crea : Placemats maken 

vanaf 14 uur  Inhuldiging Vélo-”droom” 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Warme dagen 

                          = zorg dragen 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga               € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  IJssalon                  € 5,00 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Zomerbingo            € 0,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop : 

                          Abricozenconfituur 

                          € 2,00 

Dinsdag 19 juni 

Vrijdag 01 juni 

Maandag 25 juni 

Woensdag 13 juni 

Maandag 04 juni 

Maandag 11 juni 

Maandag 18 juni 

Dinsdag 05 juni 

Woensdag 06 juni 

Vrijdag 22 juni 

Donderdag 21 juni 

Donderdag 14 juni 

Dinsdag 12 juni 

Vrijdag 15 juni 

Woensdag 20 juni 

Donderdag 07 juni 

Vrijdag 08 juni 

Vrijdag 29 juni 

Woensdag 27 juni 

Donderdag 28 juni 
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Dit wordt juni 
Donderdag 7 juni : film – Annie 

Annie is elf en woont in een weeshuis.  Ze heeft haar ouders sinds haar ge-

boorte niet meer gezien.  Vriendschap vindt Annie bij een hond die ze op 

straat vindt. Miss Hannigan, directrice van het weeshuis, ziet het verblijf van 

de hond in het weeshuis niet zitten. Zij overweegt om de hond naar een wor-

stenfabriek te brengen.  

De film werd uitgebracht 

in 1982 onder de regie van 

John Huston. Het verhaal 

is gebaseerd op de strip-

boekenreeks Little Orphan 

Annie uit de jaren 20, 

waarvan in 1977 een musi-

cal werd gemaakt die Tho-

mas Meehan weer tot boek 

verwerkte. 

De film werd genomineerd voor de Academy Awards voor beste muziek en bes-

te art-directie. 

 

Donderdag 14 juni: warme dagen = zorg dragen 

Met de zomer in het vooruitzicht staan we stil bij de gevaren van de zon en 

de hitte.  

 

Leer hoe je jezelf en anderen het beste kan voorbereiden en beschermen tij-

dens de warme zomerdagen. Heel wat milde gezondheidseffecten door extre-

me warmte zijn immers te voorkomen door eenvoudige maatregelen te ne-

men. Benieuwd welke deze maatregelen zijn? Ontdek ze samen met ons in het 

lokaal dienstencentrum!  
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Donderdag 21 juni: ijssalon 

Wist je dat ijs zo’n 2300 jaar geleden door de Chinezen werd uitgevonden? 

Destijds maakten ze gebruik van sneeuw en smaakstoffen zoals honing of 

fruit. Het ijs van vandaag is dus niet wat het destijds is geweest.  

Tijdens het ijssalon kan men smullen van lekker roomijs uit de streek. Lief-

hebbers van vanille of chocolade? Met saus of fruit? Een toefje slagroom erbij? 

Het kan allemaal! 

 

 

Vrijdag 29 juni : Kookworkshop : Abricozenconfituur 

Gaat door van 14u00 tot 17u00 in het 

kidsresto. 
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Team ’t Achterpoortje nodigt graag iedereen uit voor de plechtige inhuldiging 

van de Vélo-„droom”.  

Waar: Lokaal dienstencentrum 

Wanneer: dinsdag 12 juni 2018 

Uur: vanaf 14.00 uur 

Met de Vélo-„droom” willen we Temse warm maken om te fietsen en inwo-

ners de fietservaring laten (her)beleven. Benieuwd naar meer? Kom zeker 

eens een kijkje nemen.  

Uitnodiging 
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De maanden juni—juli zijn voor ons Belgen topmaanden in de sport : 

Met nu nog in de running : 

David Goffin 

Ruben Bemelmans 

Elise Mertens 

Kirsten Flipkens 

Alison Van Uytvanck 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Rode Duivels en niet te 

vergeten onze dorpsgenoot Jan 

Vertonghen. 

 

 

 

 

 

Start op 7 juli en eindigt op 29 juli in 

Parijs met meerdere Belgische ren-

ners  
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