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Info 

                                     

 

“DEMENTIE JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR” 
 

 

Beste familie, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze infoavond met als thema 

“ DEMENTIE”. 

 

Gedurende deze uiteenzetting willen wij jullie wegwijs maken over de wer-
king van onze beschermde afdelingen en beantwoorden wij graag jullie vra-

gen. 

 

De infoavond  zal plaats vinden op 08 maart 2018 om 19u in de feest-

zaal van het WZC De Reiger. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Werkgroep dementie 
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Vanaf eind februari zijn ook in woonzorgcentrum ‘t Blauwhof de nieuwe naam-

borden opgehangen. 

Het gelijkvloers wordt voortaan  “Het Gelaag” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de andere tekening ziet u dezelfde plaats vanaf een locatie waar u met de 
rug naar het Noorden richting Schelde kijkt vanachter de kleiputten vooraan op 
de tekening (ongev. vanop het huidige Fort) en waar zich de huidige verlaten 
steenbakkerij nog bevindt; er waren toen droogloodsen bijna vanaf Temse tot 
in Rupelmonde als u zeer oude kaarten bekijkt en zeer veel van onze residen-

ten hebben daar nog stenen gedraaid (gammen). 

 

Het eerste verdiep krijgt de naam “Den Barkendeir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de ene tekening ziet u de plaats die nu nog ‘Kijkverdriet’ heet en waar ste-
nen gelost en geladen werden en wat een getijdehaventje was en nu nog. 
Linksachter ziet u nog net een stukje van de vierkante gekanteelde kerktoren 
(Mosterdpot). Hier hebt u een standpunt met aan uw linkerkant het Noorden en 

u kijkt meer richting Oosten. 
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Nieuwe afdeling 
Sinds 12 februari is de afdeling met het tweede, de derde en de vierde verdie-

ping niet langer één groot geheel. 

Om de zorg voor de bewoners en de personeelsorganisatie te optimaliseren 

werd deze afdeling gesplitst in 2 nieuwe afdelingen: 

Op de 2de verdieping  bevindt zich ‘het Lijsternest’. 

Deze afdeling heeft 33 bewoners en wordt aangestuurd door Peter Rombaut, 

hoofdverpleegkundige. 

 

De 3de verdieping, ‘het Zwaluwnest’ en de 4de verdieping,‘het Ooievaarsnest’, 

worden samen één nieuwe afdeling. 

Deze afdeling heeft 47 bewoners en valt onder de leiding van 

Ann Boon, zorgcoach. 

 

 

 

 

 

Wij wensen de verantwoordelijken en de medewerkers veel succes! 
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In de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart draaien we de klok een 

uurtje vooruit. 

 

Weetjes 
ALS DE LENTE KOMT… 

 

Het woord “lente” is een oude afleiding van “lang” en heeft betrekking op het 
lengen van de dagen.  Astronomisch begint de lente als de dag even lang is als 

de nacht.  Dit jaar hier bij ons start de lente op 20 maart om precies 17.15u!! 

De lente wordt geassocieerd met vruchtbaarheid en voedselproductie.  Dit 
komt natuurlijk door de veranderingen die in de natuur beginnen.  Zowel plan-
ten als dieren komen uit hun winterslaap.  Ook heeft de lente een positief ef-

fect bij de mensen die na de winter beginnen genieten van de zon! 

De katholieke traditie kent tijdens de lente de vastenperiode, die begint op As-

woensdag en eindigt op Pasen. 

En nu alleen nog aftellen naar 20 maart!! 

 

Enkele leuke lentegedachten : 

 De lente is het geluk in de lucht 

 Lente in de grote stad: men hoort ‘s morgens de vogels hoesten 

 “min 20 graden”, sprak de Eskimo, “de lente hangt in de lucht” 

 Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Milliliter – grinnikte 

2. Paling – bewijs van doop in de kerk 

3. Pannenstok 

4. Uitroep – begin van een bloem 

5. En (F.) – een zekere  

Horizontaal : 

1. Tronies – samen 

(voorvoegsel) 

2. Balkje – geheel 

3. Leeuw – vanaf ’t moment 

dat 

4. Niveau 

5. Linkerhand – bruiloftsplek 

6. Voegwoord – jongensnaam 

7. Inhoudsmaat – wortelwater 

8. Soort touw – muzieknoot 

9. … is teveel – beroep 

10. Oude lengtemaat – achter-

ste – reeds  

Ons raadsel van vorige keer 

werd gewonnen door Ar-

mand De Maeyer die ‘ase’ 

ingevuld had (en niet ese) 

voor een mythische held ! 

Hij wint de fles ! Proficiat !  

6. Begin van een roosje 

7. Attribuut van een priester – boven 

8. Schone man 

9. Leuk feest 

10. Spaanse goeiedag - edelsteen  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 V O R S T M A A N D 

2 E P O   K E R S   R 

3 R   V     E R A   A 

4 D I E   A S E     B 

5 R U R   E T S   R   

6 A S     R E L L E N 

7 G   D   A R E A A L 

8 E R O M     E V A   

9 N E O   D E   A L E 

10   E S S E N       G 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 29 januari: Uitstap shoppingcenter 

Een nieuw jaar is begonnen…en wij starten ook opnieuw met onze uitstapjes. 
Tijdens de koude dagen staat natuurlijk een uitstapje naar het koopcentrum op 
de agenda.  Sommige bewoners hadden al een echt aankooplijstje bij de hand 
en dan was het aan de “chauffeurs” om de mensen naar de juiste winkels te 
brengen.  Iedereen nam de tijd en we spraken af in “den entree” om dan iets 
lekker te nuttigen, en dit smaakte natuurlijk!  Weeral een gezellige namiddag 

die zeer vlug voorbij was.  

Dinsdag 30 januari: Verjaardagsborrel 

Met een kleine groep jarigen hebben we genoten van een gezellige namiddag. 
Met een natje en een droogje en extra een lekker stuk verse vlaai. Er is weer 
heel wat heen en weer gebabbeld en op deze manier leren we elkaar toch weer 

wat beter kennen. Nogmaals dikke proficiat aan alle jarigen! 

Donderdag 1 februari: Schoonheidssalon 3de verdiep 

De dagzaal werd omgetoverd in een relax ruimte, waar men naar eigen wens 
kon genieten. Er werden voetbadjes aangeboden met voetmassage, gezichts-
verzorging met make-up en de nagels werden ook verzorgd en gelakt. Het was 

een heel ontspannen namiddag en iedereen ging met een glimlach huiswaarts. 
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Vrijdag 2 februari: Lichtmis: Pannenkoeken 

Zoals de traditie het wil is het vandaag de dag dat elk vrouwtje haar panneke 
warm maakt en dit deden de koks voor ons!  Vandaag hadden wij de beste tea-
room van Temse en omstreken.  De pannenkoeken vlogen de deur uit en ieder-
een had er smaak van!  Bedankt ook aan de vele vrijwilligers met hun helpende 

handen!! 

Dinsdag 6 februari: Uitstap bewoners 1ste verdiep 

We hadden er zin in, we reden richting Elversele voor 
een optreden van Mieke. Mieke gekend van Vader Abra-
ham. De zaal zat goed vol maar wij hadden goeie 
plaatsen vooraan. De zusjes Noorts en Simonne kwa-
men we daar ook tegen, die waren met ziekenzorg op 
de baan. We genoten van haar mooie stem, we zongen 
mee en hebben zelfs een dansje gewaagd. In de pauze 
kregen we een lekkere tas koffie met een Boule de 
Berlin. Da was dan nog smullen op de koop toe. Moe 
maar voldaan keerden we huiswaarts. t Was echt top 

en iedereen  was zeer tevreden. 

Donderdag 8 februari: Verkiezing Prins en Prinses carnaval 

Door middel van een quiz werd hier in huis ook een Prins en Prinses carnaval 
verkozen. Er kwam heel wat competitie naar boven bij onze bewoners. Uit de 
twee beste groepen werd onze Prins en Prinses verkozen, natuurlijk met hun 
toestemming. Prins Frans De Gendt met zijn Prinses Anny Staes vormden een su-
per duo. Samen gaan zij onze bewoners vertegenwoordigen bij ons carnavals-

feest! Proficiat Prins en Prinses. 

 



10  Babiel - maart 2018 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Dinsdag 13 februari: Mannenclub 

Een mannennamiddag vol met spel genot. Eerst speelde we het gekende pot-
spel en ja niet te geloven maar gedurende de hele namiddag kon niemand de 
pot bemachtigen. Als afsluiter mocht de winnaar (Lucien T.) een tegenspeler 
(Leo M.) uitdagen om vier op een rij te spelen. Dit werd dan gewonnen door 
Leo.  Met het nodige pintje erbij was het weer een aangename mannennamid-

dag. 

Woensdag 14 februari: Valentijnsreceptie 

14 februari, de dag van de liefde, ook dit konden we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Onze echtparen werden uitgenodigd voor een hapje en een drank-
je in de feestzaal. De feestzaal was heel mooi aangekleed zodanig dat we in 
de stemming kwamen. Onder de echtparen kwamen heel wat gesprekken los 
en zo konden ze elkaar ook wat beter leren kennen. Fons L. kwam er zelfs een 
oude schoolkameraad tegen van het schooljaar 1953. Het was een emotioneel 
weerzien maar gaan nu wel wat verder contact houden. Super toch! Als extra-
ke werden onze koppeltjes verrast met een leuk optreden van “ Las Mariqui-
tas” , drie vrolijke dames die vurige flamingodansen brachten. Het was een 

streling voor het oog en iedereen ging opgewarmd huiswaarts. 
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Donderdag 15 februari: Kiemen 

Vandaag merkten we dat er toch een aantal bewoners afwezig waren maar zo-
als gewoonlijk ging ons spelletje door met de aanwezigen!  Voor de winnaars 
lag er al een lekker prijsje te wachten maar eerst volledige concentratie en 
goed luisteren naar onze omroeper van dienst “de Jef”.  Na een dik half uurtje 
kenden we reeds de winnaars.  
Op de eerste plaats eindigde 
Lea Van Lombergen, proficiat!  
Tweede werd haar vriendin 
Georgette Van Breuseghem en 
op de derde plaats eindigde 
nieuwkomer Achiel Janssens.  
Zij konden alvast beginnen 
smullen van een lekker peper-

koekenhart, mmm!!  
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Zaterdag 17 februari: Prins carnaval met zijn gevolg 

Een volle feestzaal en een schitterende prins en prinses van de Reiger zaten en-
thousiast klaar om  prins Carnaval van Temse met zijn eredames te verwelko-
men!  En we hoorden hen al afkomen want natuurlijk waren de strooien hoed-
jes ook weer van de partij.  Zij zorgen jaarlijks voor de muzikale noot.  De 
sfeer zat er onmiddellijk goed in en het moet gezegd, onze prins Frans en prin-
ses Annie deden het voortreffelijk!  Zij kregen dan ook terecht een eremedaille 
van prins Jo.  Ook de eredames waren niet weg te slaan van de dansvloer en 
daar profiteerden onze bewoners natuurlijk ook van.  Tijdens dit feestelijk ge-
beuren bracht zanger Diego vele leuke herkenbare liedjes.  En of we ons amu-
seerden, iedereen genoot van deze carnavaleske namiddag!  Bedankt aan het 

carnavalcomité van Temse en de muzikanten!! 
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uit Het Nieuwsblad 

 

Dinsdag 20 februari: Oma’s koken 

De tafel rond met oma’s die de groenten fijnsnijden voor een heerlijke julienne 
soep. Er worden ook balletjes gedraaid, een goeie kloeke soep, dit kunnen we 
gebruiken deze periode van het jaar! Er werden ook nog wentelteefjes ge-

maakt, dit was smullen. 
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BETER WEER…WE BEWEGEN WEER!!! 

De maand maart is in aantocht en zoals de traditie 
het wil starten we terug met onze wekelijkse uit-
stap naar de markt op vrijdag.  Deze activiteit 
staat open voor zowel bewoners in een rolstoel,  
als  voetgangers.  De begeleiding wordt verzorgd 

door enkele vrijwilligers. 

Nieuw dit jaar is de “wandelclub”! 

Vanaf maart gaan we wekelijks, elke dinsdag, 
stappen rond en in de omgeving van ons woonzorg-

centrum. 

Alle bewoners die graag wandelen zijn welkom (geen rolstoelen, de nadruk ligt 

hier op het stappen).  Het doel is “bewegen” en genieten!  Ook hier krijgen we 

steun van 2 vrijwilligers en is er ook begeleiding van het personeel. 

 

Vrijwilligersnieuws 
Tweewekelijks komt Belinda,( vrijwilligster van de biblio-
theek) gedurende een uurtje voorlezen in de dagzaal op het 
eerste verdiep. Ze brengt korte verhalen voor onze bewoners 
van deze verdieping. Dank hiervoor, het is een extra mo-

mentje voor onze bewoners. 

 

 

Wij wensen Annie Van Den Bosch heel veel sterkte toe bij het overlijden van 

haar echtgenoot Jerome S. 

Afscheid nemen doe je met tranen. 

Herinneringen gebeuren met een lach. 

 

 

Chris, jullie allen bekend als vrijwilliger achter den toog en verzorger van de 
vogeltjes wil zich nu ook inzetten voor het reinigen van de scheerapparaten 
van onze bewoners. Dit doet hij tijdens de rustigere momenten in de cafetaria. 

Hij haalt ze op en soigneert ze. Chris, dank u wel voor dit mooie initiatief.  
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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 

Woensdag 07 maart 

Dinsdag 13 maart 

Donderdag 01 maart 

Dinsdag 06 maart 

Maandag 05 maart 

Vrijdag 02 maart 

Donderdag 08 maart 

Vrijdag 09 maart 

Maandag 12 maart 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u30  Gebruikersraad (feestzaal) 

            Bewoners en familie welkom! 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Kindercarnaval komt langs! 

14u30  Kookactiviteit  

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels 

           (3de = Zwaluwnest) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

            (2de = Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek op muziek 

            (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (2de = Lijsternest) 

            In de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de = Lijsternest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

11u30  Etentje Lyceum aan de stroom 

           Uitgenodigde bewoners worden 

           culinair verwend door de leerlingen 

14u00  Manicure op de kamers 

14u00  Valies van het verleden 

           (1ste = Mezennest) 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (1ste =Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels 

           (3de = Zwaluwnest) 

14u30  Ronde tafelspelen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek 

            (1ste = Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub 

           in het animatielokaal 

14u00  Crea (2de = Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 
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09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            Winkeldames komen langs met hun 

            koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u30  Kiemen (feestzaal) 

           Bingo in de feestzaal vanaf 14u00 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gazet (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Bal populaire (1ste = Mezennest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 

            in het animatielokaal 

14u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de = Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Ontspanningsnamiddag met 

           optreden van ”De Boedelaars” 

           In de feestzaal. De Broebelaars 

           brengen een muzikale namiddag 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (1ste =Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels  

          (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Verjaardagsborrel 

           Jarigen van maart worden 

           getrakteerd, in het animatielokaal 

14u00  Brillenhuis (Feestzaal) 

           Testen van ogen en reparaties aan de 

           brillen 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Leerlingen OLVP Bornem 

           Leerlingendag, activiteit naargelang 

           het weer, dit wordt een verrassing 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           Winkeldames komen langs met hun 

           koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u30  Fit-o-meter (1ste = Mezennest) 

Donderdag 15 maart 

Woensdag 14 maart 

Vrijdag 16 maart 

Maandag 19 maart 

Dinsdag 27 maart 

Maandag 26 maart 

Woensdag 28 maart 

Donderdag 29 maart 

Dinsdag 20 maart 

Woensdag 21 maart 

Donderdag 22 maart 

Vrijdag 23 maart 
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Welkom 

 

 

Vrijdag 06 april 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gazet (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u00  Paaszoektocht (feestzaal) 

 

 

           Pasen 

 

14u30  Paasviering—Heilige Mis 

            in de feestzaal 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u00  Spelactiviteit 

          (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Zanguurtje (2de = Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           Winkeldames komen langs met hun 

           koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Dimoda Modeshow (feestzaal) 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (1ste =Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

Vrijdag 30 maart 

Zondag 01 april 

Maandag 02 april 

Dinsdag 03 april 

Woensdag 04 april 

Donderdag 05 april 

Liliana Weyn 

k 309 

05 februari 2018 

Maria Dudkina 

K 022 

23 februari 2018 

Marie Louise Maes 

K 124 

23 februari 2018 
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Jarigen in maart 
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 

Pierette Bauters K 017 08 maart 71 jaar 

Gaston Derkinderen K 314 08 maart 93 jaar 

Carmen De Wilde K 305 12 maart 88 jaar 

Petrus Van Bogaert K 121 12 maart 89 jaar 

Roger Daelman K 025 13 maart 82 jaar 

Lucette Bauwens K 029 16 maart 87 jaar 

Maria Van Huffel K 111 19 maart 89 jaar 

Maria Meersman K 221 20 maart 90 jaar 

Maria De Gendt K 101 23 maart 90 jaar 

Cyriel De Moor K 404 26 maart 76 jaar 

Annie Peeraerts K 320 28 maart 78 jaar 

Oswald Robrecht K 113 31 maart 83 jaar 

Lea Van Britsom K 013 31 maart 79 jaar 

Marcella Van Herck K 118 31 maart 88 jaar 

    

Rudolf Verdickt K 213 01 april 72 jaar 
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Yvonne Vercauteren 

k 130 

opname 26 januari 2018 

Wilfrida Totté 

k408 

naar huis 30 januari 2018 

Kortverblijf 

 

 

 
 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Gabrielle Smet 

k 408 

opname 01 februari 2018 

overleden 02 februari 2018 

Josette Thierens 

k 309 

25 januari 2018 

Claude Desmecht 

k 124 

06 februari 2018 

Leon Boschman 

k 014 

13 februari 2018 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 01 februari : gazetje en snoezelmiddag 

Altijd goed om eens naar de actualiteiten te kijken toch zeker als er niet al te 

erge dingen in de wereld gebeurd zijn.  Blij dat februari begonnen is. Het weer 

ziet er goed uit en na de middag kwamen dan enkele residenten een wellness-

kuur doen : eens goed ontspannen op ons snoezelbed, met geur, licht en mu-

ziek. Ook een stagiair kon intussen kennismaken met deze manier van werken. 

Vrijdag 02 februari : Pannenkoeken Lichtmis 

Vandaag werd er na de middag natuurlijk volop gebakken en daartoe ging ie-

dereen verhuizen naar de eerste verdieping in de cafetaria. Onze vrijwilligsters 

en vrijwilligers hielpen goed mee bij de bak en de verdeling en onze chef-kok 

had voor heel wat deeg gezorgd. Alom verspreidden zich de heerlijkste geuren 

en werd het een gezellige boel. Pannenkoeken à volonté …. oh jongens, wat is 

da plezant en lekker !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 03 februari : Prinsaanstelling 

Er was wat voorbereiding aan en wat infrastructuurwerken en extra hulp werd 

voorzien en zo kon onder flinke belangstelling, ook van binnenshuis hier, de 

jaarlijkse aanstellingsplechtigheid voor de Prins en Eredame van de Orde Van 

de Baksteen weer plaatsvinden. Hiermee was meteen de toon gezet voor de 

komende 10 dagen …. Met dank aan alle logistieke steun die er een fijne mid-

dag van hielp maken, ook voor onze residenten ! 
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Maandag 05 februari : BIB 

In de voormiddag kwam Meggy voor de laatste keer samen met animatrice Inge 

langs met de boeken, en om eens alles voor de nabije toekomst goed te bespre-

ken. Maar geen paniek :  Inge gaat het overnemen tot we iemand anders heb-

ben gevonden. Vanaf deze maand krijgen jullie dus zeker terug 2 keer per 

maand bezoek, met boeken. Wij hopen deze activiteit mee te laten ondersteu-

nen door onze vrijwilligers, terwijl Mevr. M. De Smedt intussen toch een beetje 

het overzicht houdt en de coördinatie vanuit het Rode Kruis voor de aan – en 

afvoer van ons leesvoer. Iedereen kan meedoen met de BIB en hoe meer zielen 

… hoe meer vreugd ! Geef u zeker op als u erbij wilt komen of als u nieuw bent 

in ons WZC !!! wij hebben ook fotoboeken en leuke boeken over vroeger of met 

grote letters. 

Dinsdag 06 februari : Kamerbezoek en bewegen 

Hup, hup, hup tijd om nog wat oefeningen te doen. Met de nodige ballen en 

vissen erop konden we ons een uurtje met veel plezier amuseren met onze pa-

rachute …. 

Woensdag 07 februari : muziekje,   reminiscentie, voorb. controles .. 

Na een klein babbeltje rond de Druivelaar-kalender  en over vroeger bij ons 

eten hielden we in de late namiddag nog een mini-concertje in den ergo. Het 

meeste tijd kroop vandaag echter in de logistieke voorbereiding van de rol-

stoelcontrole van morgen, wat een hele operatie is als we ervoor willen zorgen 

dat onze residenten en de verzorging-verpleging hier zo min mogelijk hinder 

van ondervinden. Het ging om 15 stoelen. 

Donderdag 08 februari : rolstoelcontrole 

Het was een uur of 2 werk maar alles werd grondig nagezien  en gecontroleerd. 

Langs deze weg vragen wij nog eens uitdrukkelijk om alle onderdelen 

(hoofdsteunen, voetsteunen, 

gordels, werkbladen) goed 

bij elkaar te houden. Is er 

iets kapot of kwijt mag u de 

dienst ergotherapie contac-

teren. Alle onderdelen zijn 

ook gelabeld, zo niet mag u 

het ons laten weten. 
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Vrijdag 09 februari : Balou op bezoek en Bingo 

Woef, woef ons Balouke kwam nog eens op bezoek. Onze kleine rakker verhuis-

de van ‘schoteke naar schoteke’ en dribbelde vrolijk en knuffelig rond bij al 

ons residenten. Tegen de middag was ‘zijn keirs toch wat uit’ en lag hij na een 

klein sanitair stopje in onze voortuin enigszins ‘strijk’ en met zere pootjes na 

te genieten bij zijn bazinneke van al het geluk dat hij onze residenten weer 

had bezorgd. Wij kijken al uit naar zijnen volgenden ‘tourné général’, want we 

zien hem toch zo geire komen !!!! En daarna was ’t nog eens bingo …. Twee 

keer dus op één dag. 

 

Zaterdag 10 februari : Carnavalsstoet 

Er waren vandaag heel wat residenten, die van ver of dichtbij de carnavals-

stoet konden bekijken in de namiddag. Heel het feestgedruis trok aan ons WZC 

voorbij. 

Maandag 12 februari : Caranavalsfeest en Gary 

Hagger 

We haalden weer alles uit de kast voor ons jaar-

lijks carnavalsfeest. De Raad van Elf, de prins en 

zijn eredame, keizers en onze eigen Prins Ward 

en prinses Diana (!) waren natuurlijk ook van de 

partij. 
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Er was een zeer grote belangstelling vanuit Steendorp. Gary Hagger zong de 

sterren van de hemel. Er werd gedanst en 

‘gepolonaised’ dus …. Wat moet dat nog meer zijn ???  

Met dank aan alle helpers van het moment, vrijwil-

ligers en aan de Orde van de Baksteen. Tot volgend 

jaar !! 

Dinsdag 13 februari : bloemschikken en koekjesbak 

Voor Valentijn gingen we bloemstukjes maken om op de tafels te zetten. Die 

werden uiteraard door onze bewoners gemaakt. Nu ze de smaak te pakken heb-

ben, na de kerststukjes, gaan we dit regelmatig doen. En deze bloemstukken 

gaan nog een hele tijd mee, ook na Valentijn. 
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Woensdag 14 februari : gebedsdienst, assekruisje en Valentijnsfeest 

Het was Aswoensdag vandaag. Bijna 30 residenten en familie bezochten dan 

ook de gebedsdienst vandaag en dat is een record. Meteen werd ons ook door 

Diaken André meegedeeld dat meer dan waarschijnlijk binnenkort de muzikaal 

begeleide gebedsdiensten terug WEKELIJKS gaan plaatsvinden, iets waarover 

wij u natuurlijk op de hoogte houden. Natuurlijk liep iedereen met ‘een zwart 

kruis’ rond, of toch zeer veel van onze bewoners. In het middengedeelte van 

onze Cafetaria vond dan weer het Valentijnsdiner plaats voor een zevental kop-

pels en zoals ieder jaar tot in de puntjes voorbereid. U kan de foto’s hiervan in 

bijlage bewonderen. 

Woensdag 14 februari wafelbak jarigen en wie was je eerste liefde ????? 

Het is altijd een toffe vraag : ‘wie was uw eerste liefje’ en een heel geschikt 

onderwerp voor Valentijn !! Wat hierover verteld werd in het reminisceer-

groepje verklappen we natuurlijk niet … Beneden bakten we heerlijke wafels 

voor bij de koffie en met en dankzij de hulp van stagiaire Lore de Wachter kon-

den al onze bewoners (Dhr. Hanssen was jarig) van een extraatje genieten bij 

de koffie en daarna volgde nog een gezellig muziekconcertje door de muzikant 

van dienst ! Meteen het 

einde van een superdrukke 

maar reuze gezellige dag 

vol animatie met een …. 

Hartje !  
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Vrijdag 16 februari : Oma’s keuken en kamerbezoek 

Er werd weer gebakken en we vulden potten vol advocaat, klaar voor gebruik. 

En heel wat residenten kregen een persoonlijk kamerbe-

zoekje, wat voor velen toch een fijn en persoonlijk mo-

ment is. 

Maandag 19 februari BIB : Kegelen en Cinema Roxy 

Onze nieuwe bibliothecaresse ging rond, tot ieders tevre-
denheid. Na de middag trok een gans groepje naar Beve-
ren om ‘strikes’ te gaan gooien in den bowling en intussen 
keken een twintigtal residenten, onder het genot van een 
vers advocaatje naar een aflevering van ‘Schipper naast 

Mathilde’ in Cinema Roxy.  

Dinsdag 20 februari : samen ontbijten, geuren herkennen, zangkoor 

Het was gezellig aan ons ontbijtbuffetje, 

waar de mannen voor één keertje eens goed 

in de meerderheid waren. Alleszins werden 

ze goed vertroeteld door animatrice Inge en 

met veel hulp uit onze keuken. Het was ook 

erg warm en gezellig en mooi versierd en 

inderdaad : de lekkere geuren waaiden alle 

kanten op !!!!! In de namiddag werd er dan 

weer duchtig gezongen terwijl in de living onze tovertafel druk in gebruik was 

…. Een levendig dagje. 

Woensdag 21 februari : Koffiekrant,  lezen over vroeger 

We namen wat extra tijd ’s morgens voor de krant met een aperitiefke of kof-

fieke bij. Na de middag hadden we het met een klein groepje over de vasten, 

den oorlog, den Toeter en bevallingen en nog enkele andere onderwerpen van 

het Gelaag …… 

Dond. 22 februari : Aperitiefke, snoezelen 

Voilà en nu we toch wat verse advocaat hebben is een aperitiefke snel klaarge-

maakt en bespraken we boven in de living de actualiteiten …. Al voor het eten. 

In de namiddag konden enkele residenten genieten van een snoezelsessie in het 

ergo-lokaal, met de klankschalen wordt dat altijd iets extra. 
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Vrijwilligersnieuw 
Wij zijn erg blij met de komst van Anny Goossens die inmiddels reeds zeer goed 

ingewerkt is achter den toog en bij andere activiteiten, net zoals Sylle De 

Block. Mevr. Van Den Bosch gaat terug opstarten als hulp bij de haarverzorging 

woensdagmorgen. 29 maart om 10.45u houden wij onze eerste vergadering en 

dan is reeds het vrijwilligersfeest achter de rug dat doorgaat op vrijdag 23 

maart in de cafetaria van WZC De Reiger en waarvoor jullie allen nog een uitno-

diging ontvangen ! En we bedanken Amber de Daele voor de fijne week plus één 

dag die zij bij ons doorbracht als vrijwilligster!  
 

 

 

 

 

 

Even over denken 
Het was een lange maar vooral sombere en donkere winter dit jaar, zonder al te 

veel grote kou en sneeuw. Eigenlijk begint de weerkundige lente daarom geluk-

kig al (voor de weermannen- en vrouwen dus ) op 1 maart, dus als jullie dit 

boekje lezen zou het ergste achter de rug moeten zijn en vatten we weer veel 

moed nu de zon wat meer en langer begint te schijnen. Tegen ’t eind van deze 

maand zeten we trouwens de klok wat goed  …  en is het ‘s avonds wat langer 

licht !!! De mooi dagen komen eraan : geniet van de bloesems, de narcissen en 

al dat ander moois wat de lente ons kan bieden !!!!  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

11u45  Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Huishoudelijke  (gelijkvloers) 

 

14u00  CM Voordracht “Kritisch en gezond” 

           Van 5 tot 9 maart : 

           Week van de vrijwilliger !!! 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

11u45  Gazet (gelijkvloers) 

14u00  Voorlezen (gelijkvloers) 

14u00  Sjoelen 

 

10u45  Gebruikersraad 

14u00  Zangkoor 

 

08u00  grootouderfeest 

14u00  UNO 

 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel 

 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

14u00  Hoger-lager 

 

14u00  Zapatta schoenenbeurs 

14u00  Nagels lakken (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Gitaaroptreden 

 

11u45  Gazet Living (gelijkvloers) 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Tovertafel (gelijkvloers) 

 

10u15  Bibliotheek 

13u15  Uitstap Kegelen 

14u00  Cinema Roxy 

 

08u00  Gezellig ontbijten 

14u00  Optreden Broebelaars 

 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Voorleesmoment Bib. 

 

10u00  Hond op bezoek 

14u00  Samen zingen 

 

14u00  Ergowerkjes (gelijkvloers) 

14u00  Kamerbezoek 

 

14u00  Zangkoor 

14u00  Bloemschikken 

Maandag 05 maart 

Dinsdag 06 maart 

Woensdag 07 maart 

Donderdag 08 maart 

Vrijdag 09 maart 

Maandag 12 maart 

Donderdag 22 maart 

Dinsdag13 maart 

Vrijdag 02 maart 

Woensdag 14 maart Donderdag 01 maart 

Vrijdag 16 maart 

Donderdag 15 maart 

Maandag 19 maart 

Dinsdag 20 maart 

Woensdag 21 maart 

Vrijdag 23 maart 

Dinsdag 27 maart 

Maandag 26 maart 
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Welkom 

 

10u30  Gebedsdienst / Kruisweg 

14u00  Geheugenspel 

 

           Witte donderdag 

14u00 Soep maken (gelijkvloers) 

 

           Goede vrijdag 

14u00  Oma’s keuken 

 

           Hoogfeest van Pasen 

 

           Paasmaandag 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Paasviering 

14u00  UNO 

Donderdag 29 maart 

Woensdag 28 maart 

Vrijdag 30 maart 

Maandag 02 april 

Eddie Totté 

k 159 

31 januari 2018 

Henri Bolsens 

k 027 

20 februari 2018 

Zondag 01 april 

Dinsdag 03 april 

Woensdag 04 april 
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Jarigen in maart 

 

 

 
 

Nog enkele foto’s Valentijnsdiner 

Christiënne Dierick K 142 02 maart 83 jaar 

Maria Maes K 005 06 maart 86 jaar 

Iréne Van Cleemput K 015 08 maart 86 jaar 

Emma De Winter K 152 31 maart 92 jaar 

    

Maria de Souter K 131 02 april 93 jaar 
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Jarigen in maart 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
Wilfrida Totté, flat 361 sinds 01 februari 2018 

Herman Van Bossche en Lutgarde De Bruyne, flat 236 sinds 01 februari 2018 

André Buytaert, flat 008 sinds 05 februaria2018 

Norma Huyghe, flat 118 sinds 07 februari 2018. 

 

 

 

Overleden 
Alice Van Meervenne, flat 008, overleden 25 januari 2018 

Julia De Cleen Flat 364 05 maart 85 jaar 

Franciscus Van Hoeywegen Flat 119 08 maart 83 jaar 

Josée Noorts Flat 001 09 maart 80 jaar 

Julien Noens Flat 127 11 maart 81 jaar 

Oscar Van Buynder Flat 010 16 maart 85 jaar 

Jozef Verheeken Flat 011 20 maart 83 jaar 

Lisette Abeel Flat 243 25 maart 78 jaar 

Jean Matthys Flat 012 25 maart 86 jaar 

Maria Van Overloop Flat 238 27 maart 91 jaar 

    

Alice De Buyser Flat 129 01 april 85 jaar 
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Een woordje van Kaat …. 
Op 1 maart starten we met de jaarlijkse complimentendag.  

Deze dag draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van per-

soonlijke waardering. Dit zijn twee zaken die niet te koop zijn , maar wel twee 

zaken die een persoon het diepst kan raken of waar een persoon oprecht geluk-

kig van kan worden. 

In ’t Achterpoortje willen we graag iets doen rond de complimentendag. Op 

donderdag 1 maart zullen jullie allemaal post-its op de tafels zien liggen. Het is 

de bedoeling, dat als jullie iemand een complimentje willen geven jullie dit ge-

rust op een post-it kunnen schrijven en dit zo aan de desbetreffende persoon 

kunnen afgeven. Dit mag jullie natuurlijk niet tegenhouden om ook zo gewoon 

een complimentje te geven. Laten we er een dag van maken met veel oprechte 

complimentjes J  

Van 3 maart tot en met 11 maart is het de week van de vrijwilligers. Deze week 

staat volledig in het teken van de vrijwilligers. In Vlaanderen zijn er heel wat 

vrijwilligers actief alsook in ‘t Achterpoortje. Daarom wil ik hen graag eens in 

de kijker zetten en bedanken voor de hulp die zij in ’t Achterpoortje bieden. 

Bedankt aan de vrijwilligers  

*die wekelijks klaarstaan om te helpen bij de maaltijden 

*die steeds paraat staan bij feestgelegenheden 

*die de creatieve ideeën een extra toets geven 

*die ook buiten ’t Achterpoortje onze werking vertegenwoordigen 

*die administratieve taken op zich nemen 

*die zorgen voor de ambiance bij activiteiten 

*die zorgen voor de culinaire verwennerij 

*…  

 

 

 

 

 

 

Groetjes Kaat  
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Ik was er “geire” bij 
Maria lichtmis: Pannenkoeken+ koffie 02/02/2018 

Het is traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. De kip-

pen leggen opnieuw dus zijn er weer eieren genoeg om het beslag te maken. 

Dit pannenkoeken bakken wordt uitgedrukt in het gezegde:" Er is geen vrouwtje 

nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm". Het pannetje van ’t Achter-

poortje stond gloeiend heet waarbij 66 

hongerige deelnemers hun buikje vol aten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film: Le Huitième jour 06/02/2018 

Op dinsdag 6 februari stond onze cinemazaal 

open voor de kaskraker: “ Le Huitième jour”.  

Er waren maar 2 leden aanwezig maar zij wa-

ren beiden positief over de film. 

 

De film van Jaco Van Dormael gaat over een ongewone vriendschap tussen 
Harry en Georges. Harry is een drukke zakenman, die problemen heeft met 
zijn vrouw en kinderen. Georges heeft het syndroom van Down. Hij ont-
snapt uit zijn tehuis en gaat op zoek naar zijn moeder. Toevallig loopt hij 
Harry tegen het lijf. Eerst moet Harry niks van hem weten, maar daarna 
helpt hij hem zoeken naar zijn moeder. Uiteindelijk blijkt dat Georges' moe-
der gestorven is; Georges weet dit al, maar ziet het niet in. Harry ontdekt 
dat hij nog veel kan leren van 'son copain Georges'.  
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Kookworkshop 09/02/2018 

Op vrijdag 9 februari zijn onze lekkerbekjes terug samengekomen om een 

heerlijke quiche Lorraine te maken. Iedereen heeft weer lekker kunnen smul-

len van deze bekoorlijke hartige taart. 

 

 

 

 

 

 

Valentijnsbal 13/02/2018 

Op dinsdag 13 februari heeft Cupido ons verrast met een romantisch valen-
tijnsbal. De 55 deelnemers waren razend enthousiast. Iedereen had volgens 
de afspraak een rood accentje aan. De cafetaria was helemaal gedecoreerd in 
de liefdessfeer: de tafels bezet met hartjes en ook in de lucht kon je de hart-
jes terugvinden. De deelnemers kregen een lekker stukje taart en koffie. Na 
al dat lekkers werden de tafels aan de kant geschoven om een dansvloer te 
creëren.   Wanneer de muziek door de boxen galmde konden sommigen zich 
niet houden om een sierlijk dansje te placeren.  Na het vele zeemzoeterige 
dansen was het tijd voor de welgeliefde Polonaise en de Twist…na deze ge-
slaagde namiddag 
keerde iedereen 
tevreden en vol-
daan terug naar 
huis. 

Meer foto’s op volgende 

pagina 

 

Hmm dat ziet er 

weer heerlijk uit! 

We zijn echt wel ge-
concentreerd… 
en smullen maar…  
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Enkele actiefoto’s 
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Modeshow 23/02/2018 

Op vrijdag 23 februari kregen we terug een bezoekje van de dames van DIMO-
DA . Het was weer een groot succes. De modellen showen hun zomercollectie 
en liepen elegant door de zaal.  



Babiel—maart 2018  37 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Film : Gaston en Leo 

tot 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga               € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babelonië 
14u00 tot 16u00  Kookworkshop 

                          Carré confituur    € 1,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga               € 2,50 

14u00 tot 16u00  Teken en zing mee ! 

                           (karaoke) 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

09u00 tot 11u00  Paasontbijt 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Regel zelf je levenseinde 

19u30 tot 10u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

Datum nog te bepalen : 

Uitstap naar Crèmerie François 

Dinsdag 27 maart 

Maandag 12 maart 

Vrijdag 09 maart 

Woensdag 21 maart 

Dinsdag 06 maart 

Maandag 05 maart 

Maandag 19 maart 

Maandag 26 maart 

Dinsdag 13 maart 

Woensdag 14 maart 

Vrijdag 02 maart 

Vrijdag 30 maart 

Donderdag 29 maart 

Woensdag 07 maart 

Dinsdag 20 maart 

Vrijdag 23 maart 

Woensdag 28 maart 

Donderdag 01 maart 

Vrijdag 16 maart 
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Voorgestelde activiteiten voor 

maart 2018 
01/03/2018: film Gaston en Leo- de strafste stoten 

Op donderdag 1 maart verwennen we onze leden met een vertoning van het 

hilarische duo Gaston en Leo. Hun strafste stoten worden geprojecteerd op 

groot scherm. Breng maar een zakkendoek mee voor de veelvuldige lachbuien. 

Plezier verzekerd! 

 

09/03/2018: kookworkshop: Carré Confituur 

Op vrijdag  9 maart gaat onze maandelijkse kookworkshop weer door in het 

kidsresto. Deze maand maken we overheerlijke Carré Confituur. De inschrij-

vingen zijn beperkt. Wie eerste is, is eerst!! 

 

12/03/2018 Creatief rond kurk  

Maandag 12 maart gaan we creatief te werk met kurk. We zullen onderleggers 

maken voor de kookpotten, glazen…Ook kurken fotokaders zijn heel mooi en 

origineel. De gemaakte diversen gaan we ook verkopen op de kerstmarkt eind 

dit jaar. De opbrengst zal integraal naar music for life gaan. 

13/03/2018 Teken en zing mee 

 

Op dinsdag 13 maart spelen we een dolplezante quiz waar muziek in zit. Laat 

je inspiratie de vrije loop en haal uw tekentalent maar naar boven en smeer 

die  keel  om plaatjes te zingen van de tijd van toen. 

 

26/03/2018: Paasontbijt 

Op maandag 26 maart organiseren we in ’t Achterpoortje een paasontbijt. 

Pistolets, sandwiches, boterkoekjes, kaas, hesp , yoghurt,… je kan het niet 

bedenken of het zal aanwezig zijn op ons overheerlijk paasontbijt.  

Heb jij zin om samen met andere leden van het LDC gezellig te komen ontbij-

ten en te genieten van al dat lekkers? Schrijf je dan zeker op tijd in. 
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27/03/2018: Regel zelf je levenseinde 

Op dinsdag 27 maart komt er een gastspreker om ons van alles te vertellen 

over het levenseinde. Waarover kan je zelf beslissen als je in een ziekenhuis 

terecht komt? Wat kan je zelf beslissen in verband met je levenseinde? Wat kan 

je zelf bepalen over een medische behandeling, je uitvaart, euthanasie of or-

gaandonatie? Alle informatie die je hieromtrent nodig hebt krijg je. 

 

Datum nog te bepalen : Uitstap naar Crèmerie François 

Wij gaan nog op uitstap gaan naar Crèmerie François. Laat je verwelkomen in 

deze wondere wereld van ambacht en handenarbeid! Een kijkje achter de 

schermen nemen tijdens een bedrijfsbezoek in Sint-Niklaas. Je krijgt een rond-

leiding  in de  ateliers en er wordt getoond  hoe je rauwe melk moet pasteuri-

seren en hoe er op ambachtelijke wijze ijs gemaakt wordt. Verder krijgen jul-

lie ook de kans om te proeven van het overheerlijk ijs. 

Dit alles voor maar slechts €15 
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Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 

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

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

Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 

 

7e jaargang, nummer 68, maart 2018 
 
Redactieadres: 
Babiel 
p/a Woonzorgcentrum De Reiger 
Clement D’Hooghelaan 8 
9140 Temse 
Tel. : 03.710.25.62 
E-mail: ingrid.byl@ocmwtemse.be 
 
Redactieteam: 
Ingrid Byl (ingrid.byl@ocmwtemse.be) 
Dirk De Clerck (dirk.declerck@ocmwtemse.be) 
Linda Thierens (linda.thierens@ocmwtemse.be) 
Michiel Van Bokhoven (michiel.vanbokhoven@ocmwtemse.be) 
Kaat Hulstaert (kaat.hulstaert@ocmwtemse.be) 

Lut Braeckman (lut.braeckman@ocmwtemse.be) 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Werner Maerevoet 

OCMW Temse 

Kouterstraat 1 

9140 Temse 

 

Druk: 

Drukkerij Koset—Sint-Niklaas 

 

Doelgroep: 

Residenten en familie van woonzorgcentrum De Reiger , woonzorgcentrum ‘t Blauwhof en groep van assistentiewoningen 

Residentie Elisabeth, alsook (geïnteresseerde) bezoekers van het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. 

 

Oplage: 

400 exemplaren 

 

Auteursrecht en aansprakelijkheid: 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege-

vensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijzen, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de totstandkoming 

van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden 

auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden 

zij zich aanbevolen. 

 

 


