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2017 is bijna vervlogen 
2018 staat al reeds voor de deur 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen 
Alles krijgt een nieuwe kleur 

Veel geluk en vrede 
Veel liefde voor elkaar 

Aandacht voor de naaste 
Het wordt een prachtig jaar! 

 
Vanwege het redactieteam 
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Info 
Vanaf begin januari zullen jullie per verdiep nieuwe naamborden aantreffen. 
Ons Woonzorgcentrum “De Reiger” krijgt per afdeling een warm nest toege-
kend met verwijzingen naar de kamers. Dit alles om jullie beter te begelei-

den naar jullie thuis. 

 

Het gelijkvloers wordt voortaan 

“Het Wielewaalsnest” 

 

 

 
 
Het eerste verdiep wordt 

“Het Mezennest” 

 

 

 

 

Het tweede verdiep wordt 

“Het Lijsternest” 

 
 
 

 

Het derde verdiep wordt 

“Het Zwaluwnest” 

 
 
 

 

En het hoogste, vierde verdiep wordt 

“Het Ooievaarsnest” 

 

 

 

Hopelijk voelen jullie zich allen snel thuis in dit warme nest, de foto’s geven 

alvast een warm gevoel!  
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Kruiswoordraadsel 

 

6. Tiroler Nationaal Jeugdverbond – 

‘entwadde’ (W.-Vlaand.) 

7. Planeet – voorzetsel van plaats 

8. Bomma’s – Ra Ra (welke letters?) 

9. Meeëter 

10. Spil – reeds – mooie vrouw  

Verticaal : 

1. Afsluiting – deel van een bijbel 

2. ‘Voyagie’ (W.-Vlaand.) 

3. Uitroep – geliefden 

4. Werkman (welk beroep ?) 

5. Amerikaanse staat – oude lengtemaat  

Horizontaal : 

1. Gezondheid – familie 

2. Voornaam van zanger John – 

museum aan de Schelde 

3. 2018 

4. Sintels – boze vrouw of slang 

– gevoeligheid fotofilm 

5. Muzieknoot – goud – Société 

Anonyme 

6. Lofdicht – marcheertraining 

7. Vogelhok 

8. Evangelische Omroep - … is 

teveel 

9. Redactie-Raad – vat 

10.Draagzak – plaats in Belgïe  

Ons vorig raadsel werd ge-

wonnen door Mevr. Calle, 

die met de fles gaat strijken. 

Voor 8 verticaal zochten wij 

voor het woordje ‘op’ EPI als 

oplossing. Leuk dat er ook 

weer nieuwe deelnemers 

zijn bijgekomen ! Ziehier 

dan onze Nieuwjaarspuzzel !  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M I S T   O M A     

2   E M O E   O O G   

3 T R O M P E T   R   

4 U   G   I   R O E S 

5 I K   P   L E N T E 

6 G E D O L   G E I T 

7   G A V E R E   G   

8 B   R E L   N A   A 

9 A L   R I F   A R A 

10 K A T   E R I K   L 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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25 jaar in De Reiger 
14 december 1992 kwam bij ons in het rusthuis een tweeling wonen. Margareta 
en Maria Noorts. Dat is nu dus 25 jaar geleden. Dit konden we natuurlijk niet 
zomaar laten passeren. Samen met medebewoners hadden we als verrassing 
een koffie-kletske geregeld. En ja het was geslaagd. Samen wat herinneringen 
ophalen van de voorbije 25 jaar. Felicitaties voor onze tweeling en hopelijk mo-
gen ze nog lang samen genieten. We hebben als attentie een mooie collage ge-

maakt, die nu pronkt in hun kamer. 
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Allerlei 

 
 

Daggelinckx Edeltraud woont in WZC 

De Reiger op k 131. Zij is onlangs 

overgrootmoeder geworden en daar-

mee de stammoeder van een vierge-

slacht. 

Op de foto Edeltraud met achter-

kleindochter Fay op haar schoot ge-

flankeerd door dochter Nancy en 

kleindochter Sammy. 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 27 november : Overhandigen voeldoekjes 

Een heel mooi initiatief van vrijwilligers en bewoners van de Groep van Assis-
tentiewoningen. Zij maakten gedurende een hele periode heel wat voeldoek-
jes. Deze kwamen ze overhandigen aan onze bewoners van het gelijkvloers en 
aan de bewoners van het eerste verdiep. Ze vielen meteen in de smaak en ho-

pelijk hebben ze er nog veel geniet van. Dank voor dit mooie initiatief. 

Maandag 27 november : Verjaardagsborrel 

Een gezellig tafeltje rond met jarigen van de maand november. Een borreltje 
met een hapje of een tas koffie met vers gebakken vlaai, de keuze was niet ge-
makkelijk. Maar we genoten van de compagnie en de leuke verhalen. Dikke 

proficiat voor al deze jarigen!!! 

 



Babiel - januari 2018  9 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Dinsdag 28 november : Optreden Covery 

Wat kregen we weer een aangename namiddag voorgeschoteld. Buiten regenen 
en binnen, ooh zo gezellig. De Covery band brachten voor een twee uur muziek 
en dans. Hun kostuums waren telkens dik in orde. Tegen het eind van de mid-
dag zongen we bijna de pannen van het dak. En meedansen kon ook voor ieder-

een bij wie het kriebelde  

Woensdag 29 november : Dia’s en getuigenissen over “Zorg” 

In samenwerking met de ouderen adviesraad bracht Ludo V. een aangename dia 
voorstelling met getuigenissen van ex personeelsleden. Het was leuk om heel 
wat verhalen te horen hoe het er vroeger aan toe ging, we zijn blij dat alles 
toch al goed geëvalueerd is. Dank aan Odette (voormalig onderdirectrice), Mag-
da (voormalige zorgkundige en animator), Rita (verpleging moederhuis) voor 
hun verhalen van hoe het er vroeger aan toe ging. Dank ook aan onze Secretaris 
om de toekomst van ons WZC een beetje toe te lichten, in verband met onze 

verbouwingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 december : Kerstmarktje 

Kerstmarktje met handwerkentoonstelling, het was weer een succes. In ons ani-
matielokaal was alles mooi uitgestald, 
de werken van onze bewoners vlogen 
de deur uit onder toezicht van onze 
vrijwilligers. De winkeldames stonden 
met een standje lekkernijen, verse ad-
vocaat, porto en vin d’orange. De cafe-
taria en feestzaal draaide rond 15u op 
volle toeren, de pannenkoeken waren 

erg in trek.  
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Twee jonge zusjes trotseerden de kou om ieder die een glaasje jenever wou 
met een glimlach te bedienen. In de gang roken we de wafeltjes die vers ge-
bakken werden en ook tegen sluitingstijd uitverkocht waren. Dan hadden we 
ook nog een fotostand waar men leuke Kerstkiekjes kon laten maken. Het was 

een gezellige winterse sfeer. 

Woensdag 6 december : Sint en Piet 

Sinterklaas en Zwarte Piet waren dit jaar ook weer van 
de partij. Met heel wat lekkers kwamen ze langs alle 
deuren. Ze zagen er stalend uit en weet je hoe dit 
kwam? Twee van onze vrijwilligers An en Iris hebben het 
pak van Sinterklaas plus mijter samen in elkaar gesto-
ken en het resultaat mag er zijn. Dank aan deze twee 
dames. Al onze bewoners waren heel tevreden met hun 
bezoekje, hun praatje en hun vriendelijke lach. Dank u 

Sinterklaasje en tot volgend jaar! 

Vrijdag 8 december : Kerstsfeer met zangkoor (glvl) 

Met zeker 20 zangers en zangeressen zakten we af naar de benedenverdieping 
alwaar we zorgden voor een gezellige “kerstsfeer”!  Het koor werd mooi uitge-
dost met kerstmuts en bijpassend sjaaltje.  Jeanneke, onze vaste begeleidster 
op het orgel, was natuurlijk ook van de partij.  Er werden gekende liedjes ge-
zongen afgewisseld met mooie kersttekstjes.  Na dit alles werd iedereen ge-
trakteerd met een lekkere tas verse chocolademelk en een goed stuk cake!  
Bedankt aan alle bereidwillige zangers en zangeressen en natuurlijk ook aan 
onze vrijwilligster Jeanneke en niet te vergeten onze oud-collega Mariëtte die 

ook een handje kwam toesteken!! 
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Dinsdag 12 december : Mannenclub 

Vandaag terug verzameling met onze mannen en jammer genoeg moesten we 
één van onze leden voorgoed vaarwel zeggen. Oscar van der Biest, een man die 
steeds op post was in onze mannenclub, was deze week overleden. Toch even 
stil bij onze leden. Maar wat staat er vandaag op het programma? Een leuk spel 
waar we zochten naar de juiste woorden. Het leek makkelijker dan het uitein-
delijk was. Het was wel echte hersengymnastiek maar we hielpen elkaar goed.  

Volgende mannenclub zal het andere gymnastiek zijn namelijk curling! 

Woensdag 13 december : Feestje bezigheidsclub 

Als dank voor onze bewoners die zich wekelijks inzetten in de bezigheidsclub 
sluiten we traditie getrouw het jaar af met een feestje. Vers gebakken koffie-
koekjes met chocolade thee valt altijd in de smaak. Linda had ook nog verse 
vlaai gebakken en we sloten af met een druppelke. Het is eens wat anders dan 
werken en ja feesten doen we graag. Iedereen kreeg ook nog een attentie mee 
naar huis voor hun inzet. Natuurlijk hebben we ook onze vrijwilligers bedankt 
met een klein attentie want die staan altijd paraat als we steken laten vallen 

of om werkjes af te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 dec.: Vormelingen op bezoek. 

Woensdagmiddag geen school en de toekomstige vormelingen kwamen met veel 
plezier even kennismaken met een Woon- Zorgcentrum. Onder begeleiding van 
Marc V.L. en twee cathechisten konden de vormelingen even de sfeer hier bin-
nenshuis opsnuiven. Ze bewonderden onze kapel en nadien deden ze nog een 
interview met twee van onze bewoners. Het was zowel voor deze bewoners als 

voor de vormelingen een unieke beleving.  
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Woensdag 13 december : Uitstap Interflower 

Vandaag gingen we de kerstsfeer opsnuiven in Lokeren. We bezochten 
‘Interflower’, een grote bloemen –en decoratiewinkel. Iedereen had zijn bood-
schappenlijstje mee en we moesten kijken naar engeltjes, cactussen en kerst-
boompjes. Iedereen keek zijn ogen uit naar de mooi versierde kerstbomen en 
rekken met kerstmateriaal. En natuurlijk kon een lekker tasje koffie met een 

pannenkoek of wafel niet ontbreken. Iedereen keerde tevreden huiswaarts. 

Donderdag 14 dec.: Kiemen met prijzen. 

We zijn weer begonnen met een nieuwe 
puntentelling en Leo Meersman heeft al-
vast gewonnen en de beker mee naar 
huis genomen Proficiat!!!! Over het voor-
bije jaar was nummer 1 Rachel Stevens 
gevolgd door Frans Eggers, Suzanne 
Huyben, Leonie Bollaert en op de 5de 
plaats Paula Mertens die allen huiswaarts 
gingen met een mooi badlaken. Er waren 
nog heel wat prijzen zodanig dat ieder-
een beloond werd voor hun maandelijkse 
inzet! Tot volgend jaar met evenveel en-

thousiasme!!! 

Dinsdag 19 december : Kerst- en Nieuwjaarsfeest 

Wie er nog aan twijfelde of de feestdagen hier in de Reiger al goed waren inge-
zet, mag er nu wel zeker van zijn. Het eten was weer lekker en de sfeer zat 
goed! Er werd goed gegeten, gelachen en gefeest. Dit feestje zal niet enkel bij 
de bewoners maar ook bij de familie nazinderen. In de cafetaria sloeg de zan-
ger Paul Bruna erin om bijna iedereen aan een polonaise te laten meedoen. In 
de feestzaal wist Stephan Edwards ook iedereen te entertainen. En ook dit jaar 
is de Kerstman ons niet vergeten! Hij kwam ons naar jaarlijkse gewoonte samen 
met zijn Kerstvrouw bezoeken. Ze hadden voor iedereen een doos pralines 
mee. Dit cadeautje werd natuurlijk met open armen ontvangen. Wie zou er nu 

zo’n lekker cadeau van de lieve Kerstman kunnen afwijzen! 
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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 

 

            Nieuwjaarsdag 

 

09u00  Ophalen oud papier 

14u00  Crea (knutselen)( 2de verdiep) 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                      * &** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Manicure op de kamers 
14u00  Valies van het verleden 

           (1ste verdiep) 

 

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

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u00  Verloren maandag : Worstenbrood 
            voor iedere bewoner worstenbrood 
            op de kamer 
14u30  Gymnastiek op muziek 

           (1ste verdiep) 

 

10u00  Verjaardagsborrel 
            Jarigen van december worden 
            getrakteerd, in het animatielokaal 
14u30  Zanguurtje met Nieuwjaarsdrink 
            Al feestend zingen we onder 

             begeleiding van Jeanneke 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Fit-O-Meter (3de en 4de verdiep) 

 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels (3de verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 
14u00  Oma’s koken 
            Kokkerellen in het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
            Winkeldames komen langs alle deuren 
            met hun koopwaar 
14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

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

Maandag 01 januari 

Donderdag 04 januari 

Woensdag 10 januari 

Dinsdag 09 januari 

Maandag 08 januari 

Dinsdag 02 januari 

Woensdag 03 januari 

Vrijdag 05 januari 

Donderdag 11 januari 

Vrijdag 12 januari 

Maandag 15 januari 

Dinsdag 16 januari 

Woensdag 17 januari 

Donderdag 18 januari 
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10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

14u00  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

09u00 Bibliotheek op de kamers 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

14u00  Beweging (gelijkvloers) 

 

14u00  Mannenclub 
           in de feestzaal spelen we curling met 
           de mannen 

10u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Bal populaire (1ste verdiep) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

13u00  Uitstap Waasland Shoppingcenter 

           (bewoners afdeling 2) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u00  Verjaardagsborrel 
           Borrel voor de jarigen van januari, 
            in het animatielokaal 

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

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

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Schoonheidssalon (3de verdiep) 
           Welness voor de bewoners van het 

           3de verdiep, in de dagzaal 

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u00  Lichtmis = Pannenkoeken 
           Er is geen enkel vrouwke zo arm of ze 
           maakt haar panneke warm. 

           In de feestzaal. Donderdag 25 januari 

Woensdag 24 januari 

Vrijdag 26 januari 

Maandag 29 januari 

Dinsdag 23 januari 

Maandag 22 januari 

Vrijdag 19 januari Woensdag 31 januari 

Donderdag 01 februari 

Vrijdag 02 februari 

Dinsdag 30 januari 

Het is de traditie dat er op Maria-
Lichtmis pannenkoeken gegeten wor-
den. Dit wordt uitgedrukt in het ge-
zegde: Er is geen vrouwtje nog zo 
arm, of ze maakt met Lichtmis haar 

pannetje warm. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannenkoek
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Jarigen in januari 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maria Van den Bossche K 130 02 januari 86 jaar 

Lucienne Bressinck K 214 05 januari 82 jaar 

Maria Todts K 116 06 januari 78 jaar 

Leo Bursens K 322 18 januari 87 jaar 

Georgette Van Breuseghem K 310 18 januari 92 jaar 

Mathilde Van den Bosch K 024 18 januari 88 jaar 

Julia Verbraecken K 218 18 januari 81 jaar 

Anaïs Bogaert K 008 27 januari 89 jaar 

Maria Breynaert K 227 30 januari 81 jaar 

    

Rosa De Roeck K 104 01 februari 85 jaar 

Karel Van Bruyssel K 326 02 februari 94 jaar 

André Claus K 306 04 februari 80 jaar 

Josephine De Witte K 023 04 februari 83 jaar 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Welkom 

Willy De Bruyne 

k 329 

24 november 2017 

Oscar Van der Biest 

k318 

11 december 2017 

Karel De Maeyer 

k 022 

03 december 2017 

Hans Scherrens 

k 328 

08 december 2017 

Rachelle Noens 

k 224 

20 december 2017 

Frans De Lamper 

k 224 

20 december 2017 
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Alice Van Meervenne 

k 414 

27 november 2017 opname 

09 december 2017 ziekenhuis 

Emma Matheuwezen 

k130  

29 november 2017, terug naar huis 

Emma Matheuwezen 

k 130 

29 november 20107, terug naar huis 

Kortverblijf 

Maria Van den Bossche 

k 130 

01 december 2017 opname 

21 december 2017 opname op K 328 

Elisa beth Liessens 

k 310 KV 

13 december 2017, naar WZC ‘t Blauwhof 

Maria Verhelst 

k 310 

15 december 2017 opname 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 27. november : optreden Heidi en Koen organisatie Cultuurcentrum 

Het werd een drukbezochte en zeer gezellige namiddag met veel rustige mooie 

en ook bekende muziek en enkele plezante meezingers. Er werd dus ter afwis-

seling van piano en cello ook gezongen. Wij danken het Cultuurcentrum, onze 

vrijwilligers en de coördinatoren achter de schermen  voor de goede organisa-

tie en kijken al uit naar de volgende keer ! 

Vrijdag 01 december : schoonheidssalon 

De Feestdagen staan voor de deur, dan willen we er op en top goed uitzien…… 

Met een  rustig muziekje op de achtergrond  en  sfeerverlichting kan het salon 

weer worden opengesteld voor onze residenten. Het salon brengt ook  rust en 

ontspanning. Achteraf krijgen ze nog een lekker vers geperst glaasje fruitsap 

…. mmmmmmmm. 

Maandag 04 december : krantje plezantje, rijdend winkeltje, bib. 

Kortom : het is dan een drukke dag en er moest ook nog gerepeteerd worden 

voor ons komend kerstconcert. Zoals iedere dag keken we ook even in de ga-

zet, met Jos erbij die op alle nieuwtjes toch wel zijn opmerkingen had. Na de 

middag vertrok de Sint naar Temse voor allerlei drukke bezigheden ……….. In-

tussen had de Sint met het rijdend winkeltje iedereen al goed voorzien van de 

nodige ‘commandes’ ….  

Dinsdag 05 december : bezoek Sint Niklaas 

De Heilige Man deed zijnen jaarlijksen toer met Zwarte 

Piet op zijn trotinnetteken erbij, vanmiddag. En hij had 

natuurlijk ook zijnen groten registerboek meegebracht. 

Net als zwarte Piet had hij trouwens voor iedereen een 

welwillend en bemoedigend woordje en niemand bleef in 

de kou staan  want voor iedereen was er een lekkere ca-

deautje mee. Er stonden ook heel wat schoentjes en die 

zaten vol blijde verrassingen. … Liefste Sint :  tot volgend 

jaar en we zullen natuurlijk heel braaf zijn (op enkele 

uitzondelingen na ?)!! Let u ook maar op de foto’s elders 

hier.  



Babiel - januari 2018  19 

W
Z
C
 't B

la
u
w

h
o
f 

 

Woensdag 06 december : gebedsviering, reminiscentie 

We hielden een drukbezochte gebedsviering ook een beetje ter nagedachtenis 

van Willy van wie we deze week afscheid moesten nemen en na de middag 

hadden we het even over vroeger met de residenten van beneden. In de namid-

dag gaan we vertellen over de Sint en de piet. We gaan ons boven in het salon 

zetten en de verhalen komen spontaan. 

Vrijdag 08 december Wafelenbak boven 

Onze jarigen van de maand december : Poeck Maria, Malfliet Elza, Smet Irena. 

Proficiat……  

Maandag 11 december : Kerstconcertje, voorbereiding Kerstmarkt 

In al de drukte van de voorbereidingen voor ons Kerstfeest hielden we in de na-

middag ons kerstconcertje aan het podium. Er werd gezongen en gespeeld en 

meer bepaald ook door, Sonja onze fluitiste, die ons muzikaal duo kwam ver-

sterken. Op het einde kregen we nog een lekker glaasje sprankelende Cava en 

iets om te knabbelen en zo kwamen we al helemaal in de sfeer voor ons Groot 

Kerstfeest. 
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Dinsdag 12 december : snoezelmiddag, kerststukjes maken 

Het werden vooral de kerststukjes. Uit alle hoekjes van ons huis kwamen er be-

woonsters meehelpen en er was voldoende groen aanwezig zodat heel de Ergo 

al snel meer op een net gekapt bos leek. Daarbij kwamen ook de hulp en be-

kwame handen van Gerda en Inge. Maar de Kerststukjes waren werkelijk prach-

tig en konden nu mooi de tafels versieren en ….. dienen voor ons Kerst markt-

je !!!!!! 

Woensdag 13 december : Balouke op bezoekmaken 

Hij had koude pootjes (vanwege de sneeuw) als hij toch eens efkens naar bui-

ten moest en hij was doodmoe (als ’t gedaan was) naar het schijnt : ons Balou-

ke was weer op bezoek ! Er werd terug druk geknuffeld en hij kon onze bewo-

ners weer zo gelukkig maken … En na de middag werd er naarstig verder ge-

werkt aan de bloemstukjes en … de tafelschikking voor het feest van morgen, 

wat toch ook een heel karwei is, tot in de latere uurtjes. 

Donderdag 14 december : Kerstfeest 

Het was een drukte van belang voor ons jaarlijks kerstfeest met een 110 gasten 

toch niet gering voor ons Blauwhof. De familie schoof bijtijds aan voor een ape-

ritief en na een heerlijk soepje zorgde onze Chef Kok voor een overheerlijk di-

ner. Wij gaven hem een daverend applaus want Eugeen gaat met pensioen in 

het voorjaar en het was zijn laatste feest bij ons. Zichtbaar ontroerd om zoveel 

blijken van waardering nam hij een cadeau in ontvangst. Daarna openden we 

het bal voor een leuke middag met het Piens Paleis altijd goed voor veel ambi-

ance en gezelligheid. In de pauze gingen we rond met koffie en …. lotjes voor 

onze tombola en na een muzikaal hoogtepunt in ons tweede showgedeelte kon 

iedereen zijn prijs blij in ontvangst nemen ! 

Foto’s op pagina hiernaast  
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Vrijdag 15 december : Gazetje, voorlezen Kerst 

’t Was een rustig dagje na de drukte van gisteren. We praatten nog wat na ’s 

morgens bij ons Krantje en na de middag was er nog een mooi Kerstverhaal om 

voor te lezen. Einde van een mooie maar drukke week. 

Maandag 18 december : Bib,  jarigen, uitstap koopcentrum 

De periode is aangebroken dat het overal druk is om onze kerstinkopen te gaan 

doen. ’s Morgens ga ik bij onze bewoners langs om te bevragen wat ze juist no-

dig hebben? Het waren vooral kleinigheden…. We gaan de sfeer opsnuiven en 

kijken naar de mooie kerstversiering. Als afsluiter nog een lekkere pannenkoek.    
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Dinsdag 19 december : Brillenhuis, megabingo 

Het Brillenhuis verhuisde naar begin januari. Beneden keken we zoals elke dag 

in de krant en na de middag waren er weer mooie prijzen te winnen met onze 

megabingo. 

Woensdag 20 december:  Kerstviering, kwis over Kerst 

Het werd een mooie en drukbezochte Kerstviering die geconcelebreerd werd 

door Lambert Luanda en Diaken De Sloover en waarin we nog eens flink konden 

zingen en genieten. Het nieuwe orgel werd nu ook ingespeeld. Gloria in excel-

sis deo !!! Na de middag zetten wij ons beste beentje voor bij onze Kerstkwis, 

met maar liefst 40 vragen over het onderwerp. Bij een lekker glaasje wijn kon-

den de winnaars, de Gelagenaars, nagenieten bij een mooie prijs en zo was het 

ook met de Kalseistoempers, die maar een punt of 7 achterlagen. Tot snel in de 

Carnavalquiz einde januari !!! 

 



24  Babiel - januari 2018 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

Vrijwilligersnieuw 
Er past hier een groot woordje van dank voor al de inspanningen die onze 
vrijwilligers geleverd hebben om van het drukke najaar iets moois te maken ! 
Intussen plannen wij reeds het Vrijwilligersfeest op vrijdag 23 maart, datum 
die jullie zeker vrij moeten houden. Op 29 maart en 13 september zijn er dan 
weer onze jaarlijkse vergaderingen, die telkens ’s morgens doorgaan om 
10.45u.  
Eind november startte Sylle de Bock bij ons als vrijwilliger in de toogploeg, 
waar hij voortaan voorlopig alvast op donderdagmiddag Eddy komt meehelpen. 
Wij wensen hem een fijne start toe in ons Blauwhof. Onzen Snellen Eddy liet 
zich ook niet onbetuigd in onze show net zoals Fien, die met een fel gesmaakt 
zangnummer van Will Tura iedereen kon ontroeren. 
 
 
 

 

 

 

 

Even over denken 
Met de feestdagen net achter de rug kijken we uit naar een nieuw jaar . Het 
is 2018 dat voor ons openligt. We gaan nog een paar maanden moeten wach-
ten op een warm zonnetje en hopelijk komen er niet meer te veel winterprik-
jes. Er is immers een weerspreuk die zegt : ‘Vriest het op de elfde nacht, zes 
weken vorst wordt er verwacht’ , brr.  We krijgen nu de Drie Koningen, Mel-
chior, Caspar en Balthazar op bezoek, gaan worstenbroodjes eten met Verlo-
ren Maandag en dan kijken we al snel uit naar de carnavalsperiode waar we 
nog wel op zoek moeten naar een Prins en Prinses … Wie zullen het worden  
???? . En voor we het weten is het Pasen !  
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Fotoreportage 
Personeel in actie tijdens de voorbije activiteiten in onze woonzorgcentra 

WZC ‘t Blauwhof       WZC De Reiger 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

10u30  Gebedsdienst 

11u30  Gazet en drink (gelijkvloers) 

14u00  Zangkoor 

14u00  Sjoelen 

 

11u45  Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Ergowerkjes  (gelijkvloers) 

 

14u00  Driekoningen zingen 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Verloren maandag 

 

11u00  Kamerbezoek (gelijkvloers) 

14u00  UNO 

15u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

11u30  Palingfeest 

15u00  Nagelverzorging  (gelijkvloers) 

 

11u30  Aperitiefje met nieuws 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

14u00  Verjaardagkaartjes 

 

14u00  Hoger-lager 

14u00  Ergowerkjes 

 

08u00  Gezellig ontbijten 

14u00  Bewegen 

14u00  Zangkoor (Ergo)  (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Optreden Maestro Luc 

 

11u45  De Gazet  (gelijkvloers) 

14u00  Voorlees BIB (podium) 

 

14u00  Wafelenbak 

 

13u00  Uitstap Carrefour 

14u00  Voorlezen  (gelijkvloers) 

 

11u00  Kamerbezoek 

14u00  Snoezel (tot 15u) (gelijkvloers) 

 

14u00  Rijdend winkeltje (Inge) 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Zangkoor 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

11u30  Krantje plezantje 

14u00  Snoezelbad (gelijkvloers) 

 

14u00  Handmassage 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Carnavalquiz 

Donderdag 18 januari 

Maandag 08 januari 

Woensdag 03 januari 

Dinsdag 09 januari 

Woensdag 10 januari 

Donderdag 11 januari 

Vrijdag 12 januari 

Vrijdag 19 januari 

Maandag 22 januari 

Maandag 13 januari 

Dinsdag16 januari 

Vrijdag 05 januari 

Woensdag 17 januari 

Donderdag 04 januari 

Vrijdag 26 januari 

Dinsdag 23 januari 

Woensdag 24 januari 

Donderdag 25 januari 

Maandag 29 januari 

Dinsdag 30 januari 

Woensdag 31 januari 
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Jarigen in januari 

 

 

Welkom 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

 

Donderdag 01 februari  

11u15  Muziekje (gelijkvloers) 

14u00  Rusthuisclown 

14u00 

14u00  Pannenkoeken Lichtmis 

 

14u00  Aanstelling Prins Carnaval 

           Bezoek Orde van baksteen 

           (cafetaria) 
Vrijdag 02 februari 

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 

Henri Van Remoortel K 144 30 januari 83 jaar 

Robert Stoop K 029 02 februari 88 jaar 

José Janssens K 156 04 februari 92 jaar 

Zaterdag 04 februari 

Elisa beth Liessens 

k 159 

13 december 2017 

Willy Van Geyt 

k 159 

02 december 2017 

Marie Jeanne Geerinck 

k 025 

17 december 2017 
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Jarigen in januari 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Maria Van den Bossche woont sinds 21 december in Woonzorgcentrum de Reiger 

 

Welkom 
Godelieve Van Buynder, flat 367 sinds 13 december 2017 

Maria Van Assche Flat 357 02 januari 90 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 

Marie Jeanne Verwilghen Flat 122 15 januari 83 jaar 

Emiliane Rogiers Flat 009 22 januari 83 jaar 

Paula Van Britsom Flat 002 25 januari 90 jaar 

Marcella Armerotte Flat 246 27 januari 88 jaar 

Maria Meersman Flat 362 29 januari 77 jaar 

Louis Thys Flat 003 31 januari 91 jaar 
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Een woordje van Kaat …. 

Eerst en vooral wil ik iedereen nog een gelukkig nieuwjaar wensen en vooral een goede 

gezondheid.  

2018 wordt een jaar vol leuke , vormende en informatieve activiteiten maar ook vooral 

een jaar met veel plezier!  

Ik hoop jullie in 2018 nog steeds allemaal te mogen verwelkomen in ons dienstencen-

trum zodat we er samen een spetterend jaar van kunnen maken.  

Op 4 januari starten we met een terugblik op 2017. Hierbij wil ik graag ook nog even te-

rugblikken op 15 december. Onze wafelenbak voor ‘De Warmste Week’. Wij waren alle-

maal enorm blij dat jullie met zo een groot aantal personen wafels zijn komen eten. 

Dankzij jullie steun hebben wij die dag een bedrag van 600 euro opgehaald. Dit werd ge-

schonken aan de Liga voor Alzheimer waarvoor we een welgemeende ‘dank je wel’ kre-

gen.  

Van heel het team ’t Achterpoortje nog een dikke merci dat jullie aanwezig waren en ge-

steund hebben voor het goede doel!  

Op verloren maandag kan je bij ons worstenbroodjes en appelbollen komen eten. De 

vorming ‘samen zingen’ kon in december niet doorgaan en is verplaatst naar 11 januari. 

Iedereen kan zich hiervoor nog inschrijven.  Het einde van de week sluiten we af met 

een kookworkshop met Godelieve. Dan zullen er lekkere rots-koekjes gemaakt worden.  

Januari is ook de maand van de solden, daarom organiseren we op 16 januari een uit-

stap naar het waasland shopping centrum. 

De maand sluiten we af met op 31 januari het toneel ‘onvergetelijk’ over dementie ge-

bracht door ’t Goesting. Ken jij iemand met dementie, ben je mantelzorger van iemand 

met dementie of zou je hier graag wat meer over te weten komen dan ben je van harte 

welkom! Op het einde van het toneel wordt er een literatuurlijst meegegeven waar je 

eventueel nog verdere informatie uit kan halen.  

 

Tot snel ! 

 

Groetjes Kaat  
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Ik was er “geire” bij 
Op 7 december : kerstfilm  

De kerstfilm ‘ A White Christmas’ van 

Bing Crosby had een enorm succes. Voor  

15 toeschouwers galmde het befaamde 

lied “ I’m dreaming of a white christmas”  

door de zaal. 

De nonchalante 

maar heel char-

mante Bing Crosby  

 

 

 

 

Op 8  december : De Sint en zwarte piet op bezoek 

‘t  Achterpoortje kreeg hoog bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. De Sint 

keek in zijn grote boek om te zien of de bewoners wel braaf geweest waren dit 

jaar…! 
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Op 8 december : Accordeonist Hugo Moeskops 

Wat hebben we ons toch weeral eens goed 

geamuseerd met zang en dans door de be-

kende Hugo Moeskops. Ambiance verze-

kerd! 

De Polonaise is nog nooit niet zo gezellig 

geweest… waar zijn die handjes?? Zwieren 

met de beentjes…  

 

Nog eens een rondje…! Eens kijken wie nog kan 

aansluiten..  :-) 

 

 

 

Eventjes uitblazen van een hevige Polonaise, een 

rustige slow kan ook eens deugd doen… 

 

 

 

Swingende Marie-Jeanne en Annie’ke hebben het 

enorm naar hun  zin. 

 

Op 13 december: Kookworkhop : Vanillewafeltjes maken 

Samen met de leden van 't Achterpoortje 

en de bewoners van de serviceflats organi-

seerden we een wafelbak (verse wafels en 

bewaarwafels) waarvan de opbrengst inte-

graal naar de Alzheimer Liga is gegaan. De 

zakjes werden te koop aangeboden aan de 

leden en de bewoners maar ook aan de 

personeelsleden van het OCMW en elke an-

dere geïnteresseerde.  
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Op 15 december: Wafelenbak voor de warmste week 

In het teken van De Warmste Week en Music For Life heeft dienstencentrum ’t 

Achterpoortje een wafelenbak georganiseerd ten voordele van de liga voor 

Alzheimerpatiënten.  Er waren rond de 150 inschrijvingen. De Brusselse wafels 

hadden een groot succes. De wafelenbak  heeft ons 600€ opgeleverd. Het was 

een hele onderneming  waarin  het team en de vrijwilligers van ‘t Achter-

poortje ongelofelijk goed gepresteerd hebben. Iedereen heeft de handen uit 

de mouwen gestoken, waarvoor een welgemeende dank! Zowel de smullertjes 

als de medewerkers waren heel tevreden over deze geslaagde dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze foto kerstboom 

Dit jaar is het team van ‘t Achterpoortje op een origineel idee gekomen om 

een foto kerstboom te maken. Een unieke, ongeëvenaarde manier om onze le-

den extra in de kijker te zetten.  
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Voeldoekjes voor ‘De Reiger’ 

Een 4-tal weken lang werd er met enkele leden van ’t achterpoortje gewerkt 

aan het maken van voeldoekjes voor personen met dementie. Op maandag 27 

november zijn we samen met enkele leden en vrijwilligers de voeldoekjes per-

soonlijk gaan afgegeven in ‘De Reiger’.  

Wat waren de bewoners van ‘De Reiger’ enthousiast. Ook onze leden en vrij-

willigers straalden helemaal. Ze vonden het mooi om te zien hoe blij de bewo-

ners van ‘De Reiger’ waren met de voeldoekjes.  

Aan iedereen die heeft meegeholpen nog eens een dikke merci! 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Voorstelling : 

                          Dit was 2017 

 

09u00 tot 11u00  Babbenonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

14u00 tot 17u00  Verloren maandag 

                        Appelbol of worstenbrood 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Vorming samen zingen 

 

09u00 tot 11u00  Babelonië 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop 

                          Rotskoekjes bakken 

 

09u00 tot 11u00  Crea kerstmarkt 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Uitstap naar Waasland 

                          shoppingcenter 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Quiz : Actualiteit in het 

                          jaar 2017 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

19u30 tot ……      Toneel : Onvergetelijk 

                           (over dementie) 

Dinsdag 30 janauri 

Maandag 15 januari 

Maandag 22 januari 

Vrijdag 12 januari 

Woensdag 24 janauri 

Dinsdag 09 januari 

Dinsdag 23 januari Maandag 08 januari 

Woensdag 03 januari 

Maandag 29 januari 

Dinsdag 16 januari 

Woensdag 17 januari 

Donderdag 25 januari 

Vrijdag 05 januari 

Vrijdag 19 januari Donderdag 04 januari 

Woensdag 10 januari 

Donderdag 11 januari 
Vrijdag 26 januari 

Woensdag 31 janauri 
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Activiteiten in de kijker 
Wordt verwacht op woensdag 31 januari om 19u30 : Toneelvoorstelling 

‘ Onvergetelijk’ een voorstelling over dementie door ’t Goesting. 

 



Colofon 
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