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Verklaring Valentijn 
 

Valentijnsdag, bij ons beter gekend als “de dag der verliefden”, kent zijn 

oorsprong in het verre verleden. 

Eén van de legendes verteld ons dat ooit eens een jong paar bij bisschop Va-
lentijn kwam met het verzoek hen te trouwen.  Valentijn vond de liefde be-
langrijker dan de wetten van de keizer en huwde het verliefde paar!  Algauw 
kwamen meerdere koppels met een verzoek en dit was niet naar de zin van 
de keizer.  Hij liet Valentijn martelen en onthoofden.  Dit gebeurde op 14 

februari! 

 

Valentijnsdag bezorgd ons ook enkele  weerspreuken zoals: 

*Dooi op Sint-Valentijn, doet veel water in de wijn. 

*Zonneschijn op Sint-Valentijn, geeft goede wijn!! 

 

Maar ….. bij ons is Valentijnsdag vooral een dag waarop geliefden elkaar ex-

tra aandacht geven met cadeautjes of bloemen! 

En ook hier, in onze beide woonzorgcentra, worden de koppeltjes extra ver-

wend. Het wordt alvast een romantisch moment!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Valentijnskaart uit 1909 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Tolereren 

2. Voorzetsel – recht – wouddier 

3. Dief – kartonnen kist 

4. – 

5. Toegepaste Kunsten – tijdperk (oude 

spelling) – lidwoord  

Horizontaal : 

1. Januari 

2. Erythropoietine – vrucht 

3. Tijdperk 

4. Aanwijzend voornaam-

woord – mythische held 

5. Riviertje in de Hoge Venen 

– drukprent 

6. Spil – opstoten 

7. Verspreidingsgebied van 

een plant 

8. Expres - meisjesnaam 

9. Nieuw – lidwoord – bier 

10. Houten  

Onze Kerstpuzzel werd juist 

opgelost door André Vervin-

ckt uit flat nr. 366 die met 

de fles naar huis kan. Veel 

plezier met onze eerste puz-

zel van 2018 ! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

6. Knechtenbaas – voegwoord 

7. Vervoermiddel 

8. Filmgevoeligheid – vloeibare 

materie 

9. Gul 

10. Koffiedik – Holland - landbouw-

werktuig 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P R O S I T   O P A 

2   E L T O N   M A S 

3 N I E U W J A A R   

4 A S   K A   A S A   

5 D   L A   O R   S A 

6 A   O D E   D R I L 

7 R   V O L I E R E   

8     E O   E     T E 

9 N   R R   T O N   V 

10 T A S     S P A   A 
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Ik was er “geire” bij 
Kerstsferen op de verschillende verdiepen 

Tussen kerst en nieuwjaar verwennen we onze mensen nog eens extra door op 
de verschillende verdiepen te zorgen voor een gezellige “kerst”sfeer! Uiteraard 
met een drankje en een hapje. Dit jaar was het verse chocolademelk en een 
stukje cake, mmm!  Ook zorgden we voor de gepaste sfeer d.m.v. een soort 
doorgeefspel met gerichte vragen en opdrachten.  En zo keken we al uit naar 

2018!! 

Kerstviering, Heilige Mis 

Naar jaarlijkse gewoonte ging de kerstvie-
ring weer door in de feestzaal. Onze be-
zoekers en bewoners waren talrijk aanwe-
zig. Priester Lambert, zijn medewerkers en het kerkkoor maakten er weer een 

mooie dienst van. Waarvoor onze dank! 
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Donderdag 04 januari : De valies van het verleden. 

Een zware valies en nog andere attributen sleurden we mee naar ons dagzaaltje 
op het 1ste verdiep, alwaar onze bewoners reeds nieuwsgierig zaten te wachten.  
Hoe kon het anders dan dat het onderwerp van vandaag “winter” en 
“nieuwjaar” was!  We babbelden en vulden elkaar aan over hoe alles vroeger 
beleefd werd in deze periode van het jaar.  In onze valies zaten typische zaken 
zoals een warmwaterkruik, een neusdoek, kolen voor in de stoof en we hadden  
zelfs ook een echte kolenkit mee!  Onze bewoners vertelden honderduit hoe 

het vroeger was en wij (de jonge generatie) leerden zelfs nieuwe woorden bij…  

Vrijdag 05 januari :Bezoek van de “16 “ driekoningen van de Velle! 

Vandaag hoog bezoek!  Wegens organisatorische redenen lieten we deze merk-
waardige bezoekers binnen op de beneden-afdeling en in de dagzaal op het 
eerste verdiep.  Wie waren dit dan wel?  Het waren de driekoningen m.a.w. het 
was een heus driekoningenkoor met wel 16 leden.  Zij brachten mooie liedjes 
en ze waren vooral heel mooi uitgedost!  Bedankt aan de koorleden van de Vel-

le voor dit mooie intermezzo!! 
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Maandag 8 januari : verloren maandag 

Eerste maandag na driekoningen, beter bekend als verloren maandag en wat 
mag er dan zeker niet ontbreken? Worstenbrood. We kwamen langs alle deuren 
met koffie of thee en het heerlijke worstenbroodje, warm afgebakken. Ieder-

een keek er enorm naar uit en het smaakte naar nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 januari : Verjaardagsborrel 

Onze jarigen van december werden warm onthaald op een borrel momentje. 
Het is steeds leuk om eens te horen hoe oud we allen worden en sommigen 
verschieten zelf van hun leeftijd. Het was weer een aangename bende en dan 
word er ook heel wat over en weer gebabbeld. Proficiat nogmaals aan de jari-

gen! 

Dinsdag 9 januari : Zanguurtje met nieuwjaarsdrink 

Deze keer zat ons zangkoor gezellig rond de tafel en dit ter gelegenheid van 
de inzet van het nieuwe jaar.  We staken wel terug van wal met verschillende 
liedjes…maar deze keer dronken we ondertussen iets straffer dan het water 
zoals gewoonlijk!  En zo werd het zingen natuurlijk ook iets straffer!!  Een 
goed begin voor ons nieuwe zangjaar….en misschien nog even aan herinneren, 

iedereen die graag zingt is zeker welkom!!  
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Vrijdag 12 januari : Kookactiviteit op het gelijkvloers 

Vandaag moest er een recept van Jeroen Meus aan geloven. We maakten Brow-
nies. Dit zijn Amerikaanse chocoladecakejes. Er werd chocolade gesmolten, 
bloem, suiker, eieren en boter toegevoegd. Zeg nu eerlijk, dat kan toch niet 
slecht smaken. De cake werd in de oven gezet maar tijd om hem af te laten 
koelen kregen we niet. Tegen dat we rond waren met uitdelen vroegen ze al 

om een tweede portie. 

Dinsdag 16 januari : Oma’s koken 

Onze grote pompoen die dienst gedaan heeft als decoratie rond Halloween 
moest het tijdens ons kookactiviteit begeven. Met man en macht sneden we 
hem in stukken voor heerlijke pompoensoep. Er is zelfs nog de helft in de vrie-
zer gegaan zodanig dat we er nog eens van kunnen genieten. Champignons wer-
den er ook gekuist en versneden voor een toast champignon. Na ons werk was 
het smullen geblazen en lekker dat het was! Linda had nog een toetje bij, pan-
nacotta met witte chocolade. En ja hoor ook dat ging nog vlotjes naar binnen. 

We eten s’ avonds dan maar een boterhammetje minder. 



Babiel - februari 2018  9 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Donderdag 18 januari : Kiemen 

Deze maand was er wat minder volk door omstandigheden. Toch een leuke na-
middag met als winnaar: de beker voor Layke Verhulst Onze top 6 bestond uit 
Layke Verhulst, Clara Vermeulen, Frans Eggers, Josefine De Witte, Suzanne 
Huyben en Leonie Bollaert. Zij gingen allen met een lekkere doos pralines huis-

waarts. Dikke proficiat! Ook aan alle deelnemers voor jullie aanwezigheid! 

Dinsdag 23 januari : Mannenclub 

Vandaag stond de curling nog eens op het programma, het was een tijdje gele-
den en dat was er aan te zien!!  Algauw vormden we 2 ploegen en werd er 
duchtig gestreden.  We merkten wel op dat het toch niet zo eenvoudig is.  Toch 
hadden we een uitblinker bij onze bewoners nl. Lucien Todts en bij het perso-

neel Linda. Zij schoven vele punten bijeen! Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 23 januari : Spelactiviteit gelijkvloers 

Vandaag was het sjoelen. Een bekende 
activiteit voor boven, die ook beneden 
gesmaakt werd. We supporterden voor 
elkaar en kregen af en toe bezoek van 
familie die samen met de bewoners 
aan het wandelen waren. Niet ieder-
een was fan om zelf te sjoelen, maar 
zij keken wel met plezier hoe anderen 

al dan niet punten scoorden. 
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Woensdag 24 januari : activiteit met leerlingen van broederschool 

Twee leerlingen (Aaron en Joren) van de broederschool kwamen langs om met 
een aantal bewoners te knutselen. Ze maakten samen een mooie decoratieve 
vaas met daarin een rode roos. Het eindresultaat is op de foto’s te zien. Het 
was een leuke ervaring, zowel voor onze bewoners als voor de jongens. Merci 

gasten voor jullie initiatief. 

 

Vrijwilligersnieuws 
Onze beste wensen en een goede gezondheid voor onze vrijwilligers. Mogen we 
dit jaar ook genieten van hun inzet. Onze bewoners zijn jullie stuk voor stuk 
dankbaar voor de extra ondersteuning die jullie bieden, alsook het personeel. 
We verwelkomen Sonja H. die zich mee wil inzetten als ondersteuning bij de 
bezigheidsclub. Alsook verwelkomen we Freddy B. orgelist die wekelijks onze 
gebedsdienst mee zal ondersteunen. Van harte welkom in de groep. Na jaren-
lang bij ons in huis gewerkt te hebben als ergotherapeut, nu pensioengerech-
tigd komt ons Mariette mee in het team van de vrijwilligers. Ze kent het huis 
goed en komt ons dan ook regelmatig bijstaan bij activiteiten zoals “de liedjes 

van toen”. Welkom! 
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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  Gebedsdienst                      * &** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Schoonheidssalon (3de verdiep) 
            Welness in de dagzaal op het 3de 
            verdiep voor de bewoners van dit 

            verdiep 

 

14u00  Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Lichtmis! Pannenkoeken 
            In de feestzaal vanaf 14u 

            overheerlijke pannenkoeken 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (3de verdiep) 

 

13u00  Uitstap bewoners 1ste verdiep 
            We vertrekken om 13u richting 
            Elversele voor een optreden. 
            Ingeschreven bewoners, hou jullie 
            klaar 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Verkiezing Prins en Prinses 
           Carnaval 
            Door middel van een quiz kiezen we 
            Prins en Prinses Carnaval De Reiger. 

            In de feestzaal 

 

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

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u30  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 
14u30  Gymnastiek op muziek 

           (1ste verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 
14u00  Mannenclub 
            Afspraak in het animatielokaal voor 

            een mannennamiddag 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 
14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 
14u00  Valentijnsreceptie 
            Onze echtparen worden op  
            lievekesdag verwend met een drankje 

            en hapje. Uitnodiging volgt. 

 

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

 

10u00  Gazet (gelijkvloers) 
14u30  Bal populaire (1ste verdiep) 
14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

Donderdag 01 februari 

Woensdag 07 februari 

Dinsdag 06 februari 

Maandag 05 februari 

Vrijdag 15 februari 

Vrijdag 02 februari 

Donderdag 08 februari 

Vrijdag 09 februari 

Maandag 12 februari 

Dinsdag 13 februari 

Woensdag 14 februari 

Donderdag 14 februari 
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14u30  Prins Carnaval met zijn gevolg op 

           bezoek 

            De prins met zijn gevolg onder 

            muzikale begeleiding worden 

            verwacht in de feestzaal. 

            Ambiancenamiddag! 

 

09u00 Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (3de verdiep) 

 

14u00  Oma’s koken 
            In het animatielokaal 
14u00  Monopoly (2de verdiep) 

10u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 

 

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

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

 

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

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 
14u00  Verjaardagsborrel 
            In het animatielokaal, voor de jarigen 

            van januari 

 

08u30  Ontbijtbuffet (1ste verdiep) 
            In de dagzaal zal er een ontbijt 
            doorgaan voor de bewoners van k 101 
            tot en met k 115 
09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Spelactiviteit (gelijkvloers) 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

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

14u00  Spelactiviteit (1ste verdiep) 

 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad (feestzaal) 
            Bewoners en familie welkom in de 

            feestzaal vanaf 14u00 

 

10u00  Gazet (Gelijkvloers) 
14u30  Kookactiviteit (gelijkvloers) 

14u30  Sjoelen (2de verdiep) 

Donderdag 22 februari 

Woensdag 21 februari 

Vrijdag 23 februari 

Maandag 26 februari 

Dinsdag 20 februari 

Maandag 19 februari 

Zaterdag 17 februari Woensdag 28 februari 

Donderdag 01 maart 

Vrijdag 02 maart 

Dinsdag 27 februari 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rosa De Roeck K 104 01 februari 85 jaar 

André Claus K 306 04 februari 80 jaar 

Josephine De Witte K 023 04 februari 83 jaar 

Joanna Heeffer K 220 06 februari 91 jaar 

Rachel Stevens K 225 06 februari 80 jaar 

Alice Hoof K 312 17 februari 76 jaar 

Suzanna Huyben K 412 19 februari 93 jaar 

Annie Veheyden K 321 19 februari 81 jaar 

Willy Van Gorp K 034 23 februari 78 jaar 

Lea Van Lombergen K 313 25 februari 84 jaar 

Florentine Meyvis K 219 27 februari 73 jaar 

Werner Verdickt K 326 28 februari 83 jaar 

    

Helena Pevenage K 026 02 maart 89 jaar 

Anita De Ryck K 308 04 maart 83 jaar 

Maria Peersman K 304 04 maart 84 jaar 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Goossens 

k 312 

27 december 2017 

Irena Van Acker 

k 020 

31 december 2017 

Achiel Ost 

k 323 

28 december 2017 

Maria Van den Bossche 

k 328 

31 december 2017 

Karel Van Bruyssel 

k 326 

07 januari 2018 
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Maria Van den Bossche 

k 130 

Ontslag 21 december 2017 

naar WZC De Reiger 

Werner Verdickt 

k 130 

opname 27 december 2017 

ontslag 22 januari 2018 naar WZC De Reiger 

Kortverblijf 

René Catthoor 

k 414 

opname 09 januari 2018 

Maria De Schepper 

k 310KV 

opname 22 januari 2018 

Maria Verhelst 

k 310KV 

ontslag 08 januari 2018 

naar WZC De Reiger 

Yvonne Vercauteren 

k 130 

26 januari 2018 
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Welkom 
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Maria Van den Bossche 

k 328 

21 december 2018 

Maria Verhelst 

k 318 

08 januari 2018 

Kamiel Pauwels 

k 328 

09 januari 2018 

Achiel Janssens 

k 323 

10 januari 2018 

Emma Matheuwezen 

k 020 

11 januari 2018 

Alice Hoof 

k 312 

17 januari 2018 

Werner Verdickt 

k326 

22 januari 2018 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 21 december : Zangkoor, aperitiefje en voorlezen Bib 

We namen een kijkje in de krant boven, net voor het middageten : het bespro-

ken onderwerp was ‘romantiek in het rusthuis’ n.a.v. een enquête en zo kon 

iedereen zijn mening daar eens geven …. We keken ook eens naar het gewone 

nieuws en de Druivelaar en genoten van een aperitiefje : cava of advocaat. 

Lekker ! En na de middag speelden we met een gans groepje zangers ons nieuw 

instrument in beneden in de Ergo met het zangkoor en boven was intussen aan 

het podium  voorlezen geblazen door Maria en Greet vanuit de Temstse biblio-

theek, ook al met een extraatje receptie. 

Vrijdag 22 december : Kerstfeestje 

Om In de kerstsfeer te komen dronken we samen nog een glaasje om in de 

sfeer te komen. Bij een glaasje hoort dan ook de nodige versnapering een lek-

ker mini kerststolletje…….. Lekker zoet……  

Woensdag 27 december : Balou 

Balou was een dagje op verplaatsing naar Gent en dus kon hij die dag niet ko-

men. Uitgesteld is niet verloren ……. 

Donderdag 28 december : Kerstclown :  

Jullie kregen nu reeds en zeer mooi op tijd de nieuwste aflevering van ons Ba-

bieltje persoonlijk in de bus, meteen goed voor een gezellig kamerbezoekje 

hier en daar. Het jaar werd zo tevens  in gans ons WZC op waardige wijze afge-

sloten door onze Kerstclown van dienst !! 
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Vrijdag 29 december : Rijdend winkeltje 

Wie graag nog iets wou kopen voor de drukke feestdagen was het nu de mo-

ment want Inge kwam langs met haar winkeltje.   Op deze dagen wordt er meer 

gesnoept dan anders maar laat dat een zorg zijn voor later……. De weegschaal 

wacht wel tot in januari …….  

Dinsdag 02 januari : Kamerbezoek 

Kamerbezoekjes om onze nieuwjaarswensen te brengen naar onze bewoners. 

Zo zijn we  het jaar 2018 vreugdevol en met goede voornemens gestart.  

Woensdag 03 januari : Sjoelen, extra zangkoor om te proberen  

We genoten van een klein aperitiefje hier en daar en na de middag was er be-

neden een zangstonde met ons nieuwe orgel erbij. Nu de drukke dagen al een 

beetje achter de rug zijn hebben we terug tijd om onze sjoelbak nog eens bo-

ven te halen.  Dus gaan we een spelletje spelen…….  

Donderdag 04 januari : Gebedsdienst, gazet en Megabingo 

Wij hielden onze eerste gebedsdienst van het jaar. Daarna lazen we uit de 

krant en deden we geheugentraining en allerlei luchtige oefeningen bij onze 

Megabingo-wedstrijd, met mooie prijzen natuurlijk, voor iedereen. 

Vrijdag 05 januari : Driekoningen zingen 

De Wijzen uit het Oosten waren zeer tal-

rijk en kwamen helemaal vanuit de Velle 

ons in de feestzaal vervoegen. Ze zongen 

voor ons Kerst- en Driekoningen- liederen 

dat het een lieve lust was. Hun prachtige gewaden en andere attributen maak-

ten het tot een indrukwekkende vertoning met als kers op de taart de vele lie-

deren die zij vertolkten, al of niet meezingbaar, bekwaam en schoon gebracht 

onder leiding van goede muzikanten. Tot volgend jaar  …. Want na een paar 

uurtjes trokken zij reeds verder naar het Westen … richting De Reiger wellicht. 
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Maandag 08 januari : Rijdend winkeltje en Verloren Maandag 

Ronny Kegels was verontschuldigd en zo stellen we het winkeltje even uit. Het 

was vandaag Verloren Maandag, dus een welkom extraatje - nu de Drie Konin-

gen terug vertrokken zijn - met heerlijke worstenbroodjes en ander aangepast 

lekkers bij de koffie. Voor onze Bibliotheek werkten we intussen aan een nieu-

we oplossing zodat jullie, met hulp van onze animatrice en nieuw aangetrokken 

vrijwilligers terug regelmatig boeken kunnen uitkiezen. Vergeet je niet aan te 

melden als wij terug rond komen …. eerst al in een overgangsfase. Let maar 

op ! 

Dinsdag 09 januari : kamerbezoek, brillenbus 

De Brillenbus : het was de eerste keer dat ze bij ons langkwamen. Eerst kennis-

making en even overlopen hoe de namiddag zal verlopen. Nadat alles was be-

sproken gaf ik hen de tijd om alles uit te pakken.  De nieuwe collectie van 

monturen werden mooi en netjes gepresenteerd. Zoals ze zeggen ‘het oog wil 

oog wat !  De eerste kandidaat was Eugeen, daarna was het aan Petrus. Beiden 

hebben ze een mooi montuur gekozen en gekocht. Ze waren heel tevreden …… 

De opkomst was niet zo groot maar alles verliep vlotjes. Voor de residenten  

die graag hun ogen wilden laten testen of gewoon hun glazen oppoetsen : dat 

was allemaal mogelijk. Bedankt !!!!!!  

Woensdag 10 januari : palingfeest en nagelverzorging 

We bestaan nu eenmaal 15 jaar, niks aan te doen. Tijd om oude verhuisfoto’s 

uit de vergeethoek te halen. Over de verhuis vanuit Sint-Modestus en RVT De 

Pelikaan. Dat we allemaal onze weg niet goed konden vinden in het begin. 

Feest : dat is bij ons het Palingfeest. Voor ieder was er paling in een 

‘aangepaste’ versie zoals steeds erg lekker klaargemaakt in onze keuken. Er 

werd dan ook heel wat bijgevraagd, zo lekker was het en alles werd van een 

heerlijk glaasje witte wijn voorzien. We konden weer rekenen op flink wat hulp 

van onze trouwe vrijwilligers.  Er bleef alleszins nog wat tijd over voor nagel-

verzorging beneden, waar er nog een uurtje flink gepoetst en gelakt werd. 
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Donderdag 11 januari : aperitief en nieuws, wafelbak jarigen BA 

Dat werd een klein lekkertje voor het eten met onze maaltijdgroep beneden 

waar we natuurlijk dagelijks ook eens in de krant en de Druivelaar kijken. De 

wafeltjes werden deze morgen ook reeds kant – en- klaar gebakken door onze 

kok van dienst en smakelijk opgepeuzeld bij de namiddagkoffie. 

Vrijdag 12 januari : verjaardagskaartjes, oma’s keuken 

We gingen nog eens de creatieve toer op. Eerst gaan we de kaartjes sorteren 

om ze daarna te verknippen. Ondertussen zet ik de warme chocomelk op om 

nadien een glaasje te drinken. We plakken ze op een nieuw kaartje en zo beko-

men we een mooi resultaat. De chocomelk heeft zijn kookpunt bereikt, uit-

schenken en drinken maar. Schol…..  

Dinsdag 16 januari : ontbijt,  en zangkoor ergo 

Vandaag starten we met een klein groepje bewoners om te ontbijten in een ge-

zellige huiselijke sfeer. Dit gaan we 1 keer per maand doen telkens met een an-

der groepje bewoners zo dat iedereen aan de beurt komt. Na de middag kwa-

men we gezellig bij elkaar in onze ergo voor een meer dan een uur durende 

zangstonde met ons nieuw instrument. 
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Woensdag 17 januari: gebedsdienst, optreden Maestro Luc 

’s Morgens was er een druk bijgewoonde gebedsdienst, ook met enkele nieuwe 

gezichten bij en dat is altijd fijn. Na de middag werden we getrakteerd op een 

optreden van Maestro Luc en kon ons voltallige publiek een uurtje of 2 meege-

nieten van meezingers, dansmelodieën en de polonaise tour opgaan dankzij de-

ze ervaren muzikant. Wij zijn de familie en Luc erg dankbaar voor deze fantas-

tische namiddag. 

Donderdag 18 januari : Gazet, voorlees BIB podium 

We fristen ons geheugen en de gebeurtenissen in de wereld even op met de 

krant en ‘Wablieft’ voor het eten. In de namiddag konden een twaalftal resi-

denten aan ons podium en met hulp van vrijwilliger Franky genieten van een 

maandelijks voorleesuurtje onder leiding van Greet en Maria. En’ s morgens 

passeerde een stevige storm ons woonzorgcentrum, die we gelukkig heelhuids 

doorstaan hebben ….  
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Vrijdag 19 januari : Wafelenbak boven 

Onze jarigen van de maand Januari waren Eduard Van Raemdonck Eduard en 

Henri Van Remoortel. Ja, ja we lezen het goed : alleen mannen jarig in de 

maand januari. Wardje zou zeggen kom we drinken er nog één op….. Hiep, 

Hiep, Hoera…….. 

Maandag 22 januari : Uitstap en voorlezen 

Het is nog solden en daarom reden we richting  de shopping voor wie graag nog 

iets wou kopen aan een prijsje …..  en met de nodige tasjes keerden we terug 

naar huis …. En ons maagje een beetje volgesnoept … 

In de ergo kwamen we bijeen en lazen we voor uit een heel erg leuke gedich-

tenbundel : er werd dan ook heel wat afgelachen en het is altijd de kunst om 

onze residenten zelf de zinnetjes te laten afmaken. En we trokken ook nog 

even naar Zichem, met onze Witte … 

Dinsdag 23 januari : kamerbezoek en snoezelen 

Onze residenten kregen vandaag wat extra individuele aandacht en na de mid-

dag was het genieten en ontspannen geblazen voor enkele anderen in en rond 

onze snoezelruimte. 

Woensdag 24 januari : Rijdend winkeltje en rolstoelbeheer 

Onze animatrice Inge deed haar ronde met ons rijdend winkeltje en in de na-

middag was er heel wat werk aan de winkel met jullie rolstoelen, aangezien 

volgende week de grote jaarlijkse controle op de agenda staat. 

Donderdag 25 januari : Zangkoor 

En ja : zingen doen we graag en daarmee deden we het nog maar eens onder 

leiding van onze plaatselijke huismuzikant en zongen we met een leuk pro-

gramma de pannen van het dak.  
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Vrijwilligersnieuw 
Amber De Daele komt van 29 januari tot 2 fe-

bruari meedraaien voor een inleefweek als 

vrijwilligster in de ergo-animatie. Het werd 

een gezellige tijd en het was een welkom ex-

traatje voor onze residenten. Mevr. Anny Goos-

sens, die wij van harte welkom heten, kwam 

meehelpen in de toogploeg en zal invalwerk 

doen en aan nog allerlei andere activiteiten 

waaronder uitstapjes meehelpen. Wij wensen 

haar veel succes toe. 

Wij plannen het vrijwilligersfeest op 23 maart en onze eerste vergadering de 

week erna op donderdag 29 maart om 10u45. 

Wij leven mee met onze trouwe vrijwilliger Ronny Kegels die jullie kennen van 

ons rijdend winkeltje, bij het overlijden van Mevr. Van den Bossche, zijn moe-

der en wensen hem langs deze weg nogmaals veel sterkte toe ! 

 

Even over denken 
Het nieuwe jaar is begonnen in ons Blauwhof en we zien de toekomst echt wel 

rooskleurig in, onze goed voornemens inbegrepen. In januari moesten we ech-

ter ook afscheid nemen van enkele medebewoners die ons erg dierbaar waren. 

Koning Winter heerst maar hij doet dat niet echt meer zoals vroeger en al te 

grote vorst en winterkou bleven uit, al kregen we wel veel regen, hagel en 

wind. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

11u45  Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Snoezelnamiddag  (gelijkvloers) 

 

14u00  Lichtmis Pannenkoeken 

          (gelijkvloers) 

14u30  Lichtmis pannenkoeken (boven) 

 

14u00  Aanstelling Prins Carnaval 

           Steendorp (cafetaria) 

           Iedereen welkom! 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Sjoelen 

14u00  Wij maken advocaat (gelijkvloers) 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u00  Kamerbezoek 

14u00  Bewegen 

14u00  Zangkoor 

 

11u45  Muziekje (gelijkvloers) 

14u00  UNO 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

 

11u30  Aperitiefke (boven) 

14u00  Voorleestheater 

 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Bingo 

 

15u00  Carnavalsstoet passert 

 

13u30  Carnavalfeest met optreden van 

           Garry Hagger 

14u00  Optreden Maestro Luc 

 

14u00  Bloemschikken (podium) 

11u45  Koekjesban en    (gelijkvloers) 

 

10u30  Aswoensdag 

           Gebedsdienst / Askruisje 

11u30  Valentijnsetentje 

14u00  Wafelenbak (gelijkvloers) 

14u00  Wie was jouw eerste liefde ... 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

11u00  Kamerbezoek (gelijkvloers) 

14u00  Oma’s keuken 

 

10u15  Bibliotheek 

13u30  Uitstap kegelen 

14u00  Cinema Roxy 

 

08u00  Samen ontbijten (gelijkvloers) 

14u00  Geuren herkennen 

14u00  Zangkoor 

 

09u00  Boodschappen Colruyt 

11u45  Koffie krant (gelijkvloers) 

14u00  Rijdend winkeltje (Inge) 

14u00  Over vroeger lezen (gelijkvloers) 

Maandag 05 februari 

Zaterdag 03 februari 

Dinsdag 06 februari 

Woensdag 07 februari 

Donderdag 08 februari 

Vrijdag 09 februari 

Maandag 12 februari 

Dinsdag13 februari 

Vrijdag 02 februari 

Woensdag 14 februari 

Donderdag 01 februari 

Vrijdag 16 februari 

Donderdag 15 februari 

Maandag 19 februari 

Dinsdag 20 februari 

Woensdag 21 februari 

Zaterdag 10 februari 
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Welkom 

 
 

 

 

Donderdag 22 februari  

11u30  Aperitiefje 

14u00 Voorleesmoment bib. 

14u00 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Hoger-lager 

13u15  Uitstap Koopcentrum (gelijkvloers) 

14u00  Woordspel 

 

14u00  wafelenbak 

14u00  Kook : groentensoep (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Bewegen met Inge en Tim 

14u00  Snoezelen en handverzorging 

 

13u30  Krantje plezantje 

14u00  Ergowerkjes (gelijkvloers) 

 

14u00  Sjoelen 

 

             Start week van de vrijwilliger 

Vrijdag 23 februari 

Donderdag 01 maart 

Dinsdag 27 februari 

Maandag 26 februari 

Woensdag 28 februari 

Vrijdag 02 maart 

Maandag 05 maart 

Diana Hemelaer 

k 146 

11 januari 2018 

Johannes Harvent 

k 010 

24 januari 2018 

Paula Windey 

k 025 

26 januari 2018 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Robert Stoop K 029 02 februari 88 jaar 

José Janssens K 156 04 februari 92 jaar 

Wilmer Hanssen K 001 25 februari 90 jaar 

    

Christiënne Dierick K 142 02 maart 83 jaar 

Kamiel Pauwels 

k 146 

09 januari 2018 naar WZC De Reiger 

François Temmerman 

k 010 

01 januari 2018 

Elisabeth Liessens 

k 159 

17 janauri 2018 

Maria Maximus 

k 023 

15 januari 2018 

Maria Savelkoul 

k 027 

13 januari 2018 

Verhuisd 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Hemelaer Diana 

Flat 236 

11 januari 2018 verhuisd naar WZC ‘t Blauwhof 

 

Hoof Alice 

Flat 118 

17 januari 2018 verhuisd naar WZC De Reiger 

Marcella Van Buynder Flat 364 16 februari 88 jaar 

    

Julia De Cleen Flat 364 05 maart 85 jaar 
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Een woordje van Kaat …. 
Een straaltje liefde  

Op mensen gericht 

Verandert de ogen  

Verwarmt het gezicht 

Jullie zullen zich waarschijnlijk afvragen waarom ik deze maand start met een 

gedicht. Wel, dit gedichtje geeft precies weer waarover de maand februari 

gaat: liefde, vriendschap, geborgenheid, elkaar respecteren,… 

Iedereen weet dat het op 14 februari Valentijn is. De dag van de geliefde. De 

dag waarop iedereen aan elkaar kan tonen hoe graag men elkaar ziet. Dit hoeft 

natuurlijk niet enkel en alleen op deze dag getoond worden. Dit kunnen we ge-

rust een heel jaar door doen.  

Daarom wil ik deze maand de waarden van ’t Achterpoortje nog eens even in de 

kijker zetten: 

*Geborgenheid: het dienstencentrum moet een gezellige thuishaven zijn waar 

leden, vrijwilligers en personeel zich op hun gemak voelen en zich aanvaard 

voelen. 

*Openheid: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

*Neutraliteit: iedereen is welkom en wordt gelijkwaardig behandeld. 

*Klantgericht: we houden rekening met de behoeftes en gevoelens van onze le-

den, vrijwilligers en personeel zonder ons doel, om mensen zelfredzaam te ma-

ken en houden, uit het oog te verliezen.  

*Samen werken: leden, vrijwilligers en personeel gaan samen aan de slag om 

onze missie te realiseren. 

Graag voeg ik hier nog aan toe dat wij het heel belangrijk vinden dat iedereen 

die hier komt zich goed en welkom voelt. Dit kan niet alleen van de centrumlei-

der, medewerkers of vrijwilligers uit komen, leden hebben hier een even groot 

aandeel bij. 

Een goede dag zeggen of eens vriendelijk lachen is maar een kleine moeite 

maar voor degene die een goede dag of een lach krijgt kan dit enorm veel bete-

kenen. 
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Toon respect naar elkaar toe zowel naar andere leden als naar de medewerkers. 

Zo zal je zelf ook respect terug krijgen. Ik hoop dan ook dat we een dag zoals 

bij de laatste bingo niet meer gaan tegenkomen en dat wanneer er iets op onze 

lever ligt we dit op een rustige en respectvolle manier tegen elkaar kunnen zeg-

gen.  

Groetjes Kaat  

 

 

 

 

 

 

Ik was er “geire” bij 
Dit was januari 2018… 

Verloren maandag 8/01/2018 

De eerste maandag na driekoningen staat gekend voor verloren maandag. Een 

traditie die al jaren meegaat. Deze konden we in ‘t achterpoortje niet zomaar 

laten passeren. Er werden volop worstenbroodjes en appelbollen gegeten. Sa-

men met een tas koffie en leuk gezelschap werd het een gezellige namiddag. 
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Kookworkshop 12/01/2018 

Op vrijdag 12 januari organiseerden we onze maandelijkse kookworkshop met 

Godelieve. Deze keer stonden er Rotsjes op de menu. Samen met enkele le-

den werden deze lekkere rotsjes gemaakt. 

Shoppingcenter 16/01/2018 

Op dinsdag 16 januari zijn enkele  leden van ’t achterpoortje samengekomen 

voor een leuke uitstap, namelijk het Waasland shoppingcenter in Sint-Niklaas. 

Enkele leden gingen al in de voormiddag zodat ze gezellig iets konden eten. 

Een hele namiddag hebben ze kunnen genieten van de verschillende koopjes 

tijdens de solden. Als afsluiter hebben ze nog in het dienstencentrum gezeten 

voor een babbel en met een lekker drankje. Ook nog een dank je wel aan Pie-

ter, vrijwilliger, die iedereen veilig naar het shoppingcenter heeft gebracht en 

veilig terug heeft afgezet. 

Crea 15/01/2018 

Dit jaar staan de crea-activiteiten in te-

ken van de kerstmarkt die in december 

zal plaatsvinden. Er zullen telkens dingen 

geknutseld en gemaakt worden die men 

op de kerstmarkt kan verkopen voor een 

kleine prijs. Deze maand zijn we gestart 

met het maken van sleutelhangers. Hier-

bij al een foto. 

Heb jij zin om volgende keer mee te 

doen? Dan ben je van harte welkom! 



Babiel februari 2018  31 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u30 tot 17u00  Lichtmis : 

               pannenkoeken met koffie € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 15u30  Film : Le Huitième Jour 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babelonië 
14u00 tot 17u00  Kookworkshop 

               Quiche Lorraine               € 1,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Valentijnsbal        € 2,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Crea Kerstmarkt : 

               Theelichtjes maken 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Chocolate with love 

               Pralines maken               €10,00 

19u30 tot 10u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Modeshow 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

19u30 tot 10u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

 

14u00 tot 17u00  Film 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

09u00 tot 11u00  Crea Kerstmarkt 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

Dinsdag 27 febrauri 

Maandag 12 februari 

Maandag 05 maart 

Vrijdag 09 januari 

Woensdag 21 februari 

Dinsdag 06 februari 

Maandag 05 februari 

Maandag 19 februari 

Maandag 26 februari 

Dinsdag 13 februari 

Woensdag 14 februari 

Donderdag 22 februari 

Vrijdag 02 februari 

Vrijdag 02 maart 

Donderdag 01 maart 

Woensdag 07 feruari 

Dinsdag 20 februari 

Vrijdag 23 februari 

Woensdag 28 februari 
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