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Info 
Beste bewoner en familie, 

 

De bouwplannen voor een nieuw woonzorgcentrum De Reiger gaan onvermin-

derd voort en komen in een nieuwe fase.  

 

De omgevingsvergunning (vroeger heette dat de stedenbouwkundige vergun-
ning) is aangevraagd en momenteel in onderzoek (dat merk je aan de gele bor-

den op de site). 

 

Om u te informeren over de concrete plannen voor de nieuwbouw organiseren 
we een infomoment op donderdag 26 april om 19u in de feestzaal van woon-

zorgcentrum De Reiger. 

 

Indien u interesse heeft om aanwezig te zijn, kan u zich inschrijven door een 
mailtje te sturen naar jaklien.vancleemput@ocmwtemse.be of u mag het in-

schrijvingsstrookje afgeven aan het onthaal van woonzorgcentrum De Reiger. 

 

 

Alvast bedankt en tot dan! 

 

 

 

 

Dirk De Clerck 

Algemeen directeur ouderenvoorzieningen 

OCMW Temse 

WZC De Reiger-WZC ’t Blauwhof-GAW Residentie Elisabeth 

Clement D’Hooghelaan 8 

9140 Temse  

03 710 25 64 

dirk.declerck@ocmwtemse.be 

www.ocmwtemse.be  

mailto:jaklien.vancleemput@ocmwtemse.be
mailto:dirk.declerck@ocmwtemse.be
http://www.ocmwtemse.be/
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In de bloemetjes 
Eugeen Segers, chef-kok / keukenbeheerder bijna met pensioen! 

Wij zetten hem in onze maandblad al in de “bloemetjes” met een fotoreporta-

ge over de voorbije 40 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 feest in het oude rusthuis      2001                                     2001—Diensthoofd 

 in de Kouterstraat         

Afscheid Annie Maris  2004     2008—25 jaar De Reiger    Feestcomité 2011  

 

 

 

 

 

BBQ 2017                                              Nieuwjaarsreceptie 2018          Personeelsfeest 2018 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Pa – merkje op gewicht (Y=IJ) - wij 

2. Daar – bejaarden 

3. Verenigde Staten – meisjesnaam 

4. Diepte – liefde (Engels) met een d achter 

5. Verliest veren – Noord Oosten  

Horizontaal : 

1. Droefenis 

2. Slee – Friese voornaam – Post 

Scriptum 

3. Meisjesnaam – hij bestaat: 

hij  .. 

4. Jou (Eng.) – Knock Out 

5. Zoen – oogdruppel 

6. Put – uitheems land 

7. Een dame – voorzetsel – 

voornaam van TV-man Ver-

drengh 

8. Regionale Ambulance Voor-

ziening – 8 horiz. en 6 vertic. 

Vul i in 

9. Stad in Oostenrijk – groente 

10. Voegwoord – romantische stad 

Ons vorig kruiswoordraadsel 

werd correct ingevuld en opge-

lost door Denise Calle (wij 

zochten JOB en niet kok op 9 

horizontaal, tweede woord)  

die met de fles wijn naar huis 

mag. Proost en hier is dan onze 

aprilpuzzel …. best moeilijk ! 

Veel puzzelplezier !!!  

6. Eisenhower – Regina Mundi (afk.) 

7. Alleen – Poste Restante 

8. Baba’s voornaam – Route Nationale 

(Fr.) 

9. Etentje aan de dijk – vogelproduct 

10.Benzinemerk - Jongensnaam  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M A S K E R S   C O 

2 L A T   T O T A A L 

3   L E O   Z O D R A 

4     E C H E L O N   

5 L   L H   K A N A   

6 A       E N   I V O 

7 C C   K N O L S A P 

8 H E N N E P     L A 

9 T E   O   J O B   A 

10 E L   P O E P   A L 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9           J         

10                     
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 26 februari : Verjaardagsborrel 

Wegens heel wat zieke bewoners hadden we een klein groepje jarigen rond on-
ze tafel. Knus maar gezellig met een hapje en een drankje. Er zijn weer heel 
wat herinneringen naar boven gekomen en we hebben duchtig gelachen. Profi-
ciat aan alle jarigen van februari, ook aan degene die wegens ziekte niet aan-

wezig konden zijn. 

Dinsdag 27 februari : Ontbijtbuffet Mezennest 

(k101-K115) 

De dagzaal in het 
Mezennest werd 
omgetoverd in 
een ontbijtzaal. 
De bewoners van 
kamer 101 tot 
115 konden ge-
nieten van een uitgebreid buffet. Het buffet stond vol 
met lekkere broodjes, sandwiches, rozijnenbrood, aller-
lei charcuterie…… Toch vlogen de eitjes met spek de 
deur uit misschien door het koude weer want buiten was 
het -6°C. Na het ontbijt was iedereen voldaan en genoten we nog even na met 

de beentjes omhoog. 

Donderdag 8 maart : Etentje Lyceum aan de Stroom 

Met 10 bewoners waren we uitgenodigd voor een culinaire verwennerij. De 
leerlingen van “Lyceum aan de Stroom” zorgden voor een hartelijk onthaal en 
een overheerlijke maaltijd. Cava met amuse, soepje, scampi, wrap als voorge-
rechtje. Stoofvlees friet en een dessertenbordje met verschillende zoetighe-

den. Er is van gesmuld en genoten. 
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Rond 16u waren we terug thuis met ons buikje 
rond, ja die dag moesten we niet meer eten! 
Dank aan de school, directie, leerkrachten en 

leerlingen voor de vlotte samenwerking. 

 

Dinsdag 13 maart : Mannenclub 

Onze mannelijke bewoners hadden vandaag 
weer hun moment om eens samen te komen en 
… samen iets te doen!  Via onze “karantiek” 
namen we een duik in het verleden en als je 
denkt dat alleen de vrouwen het goed kunnen 
uitleggen ben je wel mis, onze mannen vertel-
den honderduit rond alles wat in onze kar lag.  
Het ging van klompen dragen en maken tot bo-
nen snijden en er lag zelfs een open/toe broek 
in!!  Deze trip in het verleden was weer veel te 
vlug voorbij en op een andere keer vullen we 
onze “karantiek” weer met ander 

“vertelmateriaal”. 

Donderdag 15 maart : Kiemen 

Ons maandelijks spel bingo was weerom een succes. Er werd ijverig gespeeld 
voor de top 5. De winnaar was 
Yvonne M., zij ging met de beker, 
gevuld met paaseitjes, huis-
waarts. De overige winnaars wa-
ren: Lilianne W., Blondine De B., 
Lucien T. en Frans de L. Dikke 
proficiat maar ook aan alle aan-
wezigen voor hun inzet. Dank ook 
aan de vrijwilligers voor hun on-

dersteuning bij onze bewoners!  
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Dinsdag 20 maart : Oma’s koken 

Er ging weer heel wat snijwerk vooraf om witloofsoep te maken. Ook de appel-
tjes werden geschild om appelmoes te maken. Onze oma’s waren weer druk 
aan het kokkerellen, mooi om zien. Een goed uur nadien werden we allen be-
loond met het proeven van deze heerlijke gerechten, witloofsoep en appel-
moes met witte of zwarte pensen. Geslaagde namiddag en s’ avonds een bo-

terhammeke minder.  

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 22 maart : Ontspanningsnamiddag met optreden van “De Broe-

belaars” 

Vanmiddag verwelkomden we 4 vrolijke muzikanten die ons een leuke namid-
dag bezorgden.  Jammer dat we problemen hadden met een defecte lift en 
dat het dan ook even duurde voordat iedereen in de feestzaal geraakte.  Er 
werden heel gekende deuntjes gespeeld, van vroeger en nu, en sommigen von-
den het dan ook leuk om een paar danspassen te doen.  In alle geval werd er 

duchtig meegezongen!!  Bedankt aan deze leuke (niet zo jong meer!) gasten!! 

Donderdag 22 maart: Palmwijding 

Als voorloper op Palmzondag werd er bij ons 
in de Kapel ook palm gewijd tijdens onze 
gebedsdienst. Onze bewoners gingen dan 
ook blijgezind huiswaarts met hun eigen tak-
je palm. Dank aan de vrijwilligers die hier-

voor gezorgd hebben. 
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Maandag 26 maart : Verjaardagsborrel 

Ons animatielokaal zat gezellig vol met stralende jarigen van maart. Met een 
borreltje en een sneukeltje was het aangenaam vertoeven. De goeie ouwe tijd 
kwam boven en er werden heel wat herinneringen opgehaald en gedeeld. Zalig 

toch. Proficiat nogmaals aan al deze jarigen! 

Maandag 26 maart : Brillenbus 

Voor de eerste maal kwam de brillenbus zijn diensten aanbieden in ons woon-
zorgcentrum.  Enkele van onze bewoners profiteerden ervan om hun ogen eens 
te laten testen of een kleine herstelling aan hun bril te laten uitvoeren.  Diege-
nen die aan vernieuwing toe waren konden een bril kiezen en kopen…en er wa-

ren zeer mooie monturen bij hoor! 
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Elke dinsdag! 

Bij mooi weer komen onze wande-
laars steeds buiten om een gezonde 
wandeling te maken rond en in de 
omgeving van de Reiger. Deze wan-
delclub wordt begeleidt door perso-
neel en vrijwilligers.  Na onze wan-
deling staat de koffie steeds klaar in 

de cafetaria, waarvoor dank Maria!  

Donderdag 08 maart : Info “Dementie” 

Deze avond mochten wij vele familieleden en personeelsleden ontvangen in on-
ze feestzaal.  Er werd gesproken en informatie gegeven i.v.m. “dementie” en 
de dagelijkse werking met deze groep bewoners.  Namens de werkgroep 
“dementie” bedanken we alle aanwezigen voor hun grote opkomst en hun inte-

resse! 

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Sam, 

Ik kom binnenkort samen met Amy bij jullie 
op bezoek. Ik wil vreugde brengen aan de 
mensen die hier wonen. Maar eerst wil ik 
het hier zelf wat gewoon worden. Het is al-
lemaal nieuw voor mij en ik snuffel eerst 
graag rond. Daarom wil ik jullie vragen om 
me niet onmiddellijk te overweldigen met 

wrijfjes. Dat heb ik niet zo graag.  

Ik leer iemand het liefst eerst kennen. Wil jij me strelen? Dan zeg ik graag 
eerst hallo. Je mag je altijd bukken en je hand uitstrekken, dan snuffel ik eens 
goed. Wanneer ik weet hoe je ruikt, dan voel ik me meer op mijn gemak. Een 
wrijfje op mijn borstkas of mijn rug heb ik liever dan rechtstreeks op mijn 

hoofd. 

Alvast bedankt om hier- mee rekening te houden. 

Tot binnenkort! 
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Vrijwilligersnieuws 
Ludwine De Lathouwer is een dame die zich graag 
wil inzetten om met haar trouwe viervoeter (hond) 
op kamerbezoek te komen bij onze bewoners die dit 
wensen. Wij heten haar en de hond van harte wel-

kom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 maart hebben we onze vrijwilligers eens extra in de bloemekes gezet. 
Samen met hun partner konden ze genieten van een heerlijk buffet. Het is ook 
een moment om even met mede vrijwilligers hun ervaringen te delen, zowel 

vrijwilligers van “WZC De Reiger” als de vrijwilligers van “WZC Blauwhof” 
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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 04 april 

Dinsdag 10 april 

Zondag 01 april 

Dinsdag 03 april 

Maandag 02 april 

Donderdag 05 april 

Vrijdag 06 april 

Maandag 09 april  

           Pasen 

 

           Paasmaandag 

14u30  Paasviering (feestzaal)           * & ** 

            Heilige Mis voor Pasen 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Wandelclub 

14u30  Spelactiviteit  

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Zanguurtje (2de = Lijsternest) 

            In de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u30  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de = Lijsternest) 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Modeshow Dimoda (feestzaal) 

            We drinken eerst een lekkere kop 

            koffie 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut  (1ste = Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen  

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de = Lijsternest) 

14u00  Foto’s op groot scherm (feestzaal) 

            bezichtigen foto’s en mogelijkheid  

           tot bijbestellen 

14u00  Gymnastiek op muziek 

            (1ste = Mezennest) 

14u00  Ronde tafelspelen 

          (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap 

           Met ingeschreven bewoners van het 

           Mezennest treken we erop uit, 

           naargelang het weer 

14u00  Mannenclub 

           samenkomst aan het onthaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u30  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Jubileum Oswald Robrecht en 

           Marcella De Winter 

           in de feestzaal voor de familie van de 

           jubilarissen en de bewoners van het 

           Mezennest (1ste) 

14u00  Geheugenspel (3de = Zwaluwnest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

Woensdag 11 april 

Donderdag 12 april 
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09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gazet (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Kookactiviteit 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 

           in het animatielokaal, 

           iedereen welkom 

14u00  Monopoly (2de = Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u00  Jubileum Van den Branden Nicole 

           — Foubert Gaspard 

           Viering in de dagzaal van het Wiele 

           waalsnest, voor de bewoners van deze 

           afdelingen de familie van de 

           jubilarissen 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Zapatta shoes en Olijf (feestzaal) 

           Schoenen en ondergoed voorstelling 

           met mogelijkheid tot aankoop 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (1ste =Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels  

          (2de = Lijsternest) 

14u00  Verjaardagsborrel 

           Jarigen van april worden verwend in 

           &het animatielokaal 

14u00  Info valpreventie (Feestzaal) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (1ste = Mezennest) 

           voor de bewoners van k116 tot 131 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

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  Culturele namiddag (feestzaal) 

           Vandaag nemen we het land “Turkije” 

           onder de loep. Allen welkom! 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Bal popoulaire(1ste = Mezennest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels  

          (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Beweging 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

Vrijdag 13 april 

Maandag 16 april 

Dinsdag 24 april 

Maandag 23 april 

Woensdag 25 april 

Donderdag 26 april 

Vrijdag 27 april 

Dinsdag 17 april 

Woensdag 18 april 

Donderdag 19 april 

Vrijdag 20 april Maandag 30 april 
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Welkom 

 

           Feest van de Arbeid 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

13u00  Uitstap Oostakker 

            Voor ingeschreven bewoners, we 

            trekken richting Oostakker 

14u00  Snoezelen 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (1ste = Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

Dinsdag 01 mei 

Woensdag 02 mei 

Donderdag 03 mei 

Vercauteren Yvonne 

k 217 

09 maart 2018 

Van den Branden Nicole 

k 031 

19 maart 2018 

Vrijdag 04 mei 
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Jarigen in april 

 

 

 

 

 

 

Rudolf Verdickt K 213 01 april 72 jaar 

Josephina Van Uytvanck K 413 10 april 82 jaar 

Agnes Rzonska K 021 13 april 90 jaar 

Frans de Bondt K 201 16 april 97 jaar 

Clementine Pauwels K 106 19 april 82 jaar 

Irena Foubert K 003 20 april 89 jaar 

Simone Vercauteren K 027 23 april 77 jaar 

August Van Poeck K 122 24 april 95 jaar 

Maria De Schepper K 310KV 27 april 94 jaar 

    

Maria Verhelst K 318 02 mei 83 jaar 
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Emilienne Dauwe 

k 031B 

opname 01 maart 2018 

Ontslag 05 maart 2018 

Maria Michielsens 

k 408 

opname 05 maart 2018 

Kortverblijf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Yvonne Vercauteren 

k 130 

ontslag 09 maart 2018 

Margaretha Berckmoes 

k 217 

03 maart 2018 

André Speleman 

k 031 

10 maart 2018 

Maria Van Huffel 

k 111 

21 maart 2018 

Maria Van Boxlaer 

k 031 

19 maart 2018 

Karel Groenwals 

k 329 

22 maart 2018 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 01 maart : Gazet en huishoudelijke 

Wij keken een keertje in de krant op deze eerste lentedag en na de middag 

rolden en sorteerden wij van alles en nog wat om onze vingers wat te oefenen 

in een gezellige sfeer. 

Vrijdag 02 maart : CM voordracht : ‘Kritisch en Gezond’ 

Wegens de extreem gladde ijzel die zich in de loop van de dag heeft gevormd 

werd de voordracht verplaatst naar een latere datum, die wij zo snel mogelijk 

laten weten. Uitgesteld is dus niet verloren ! 

Maandag 05 maart : Winkeltje, BIB, gazet voorlezen en sjoelen 

De schijven schoven over de sjoelbak met de nodige ambiance van onze bewo-

ners Het was een actieve namiddag. Ronny kwam rond voor ons Bazaarke, het 

rijdend winkeltje en de Bib kwamen rond en we keken op ’t Gelaag ook even in 

de krant en de kalender, eigenlijk een vast gegeven iedere dag. 

Dinsdag 06 maart : gebruikersraad en zangkoor 

In de voormiddag verzamelden we met residenten van ’t Gelaag zowel als die 

van Den Barkendeir en enkele familieleden voor de driemaandelijkse gebrui-

kersraad in de Ergo. U hebt daarvan intussen reeds verslag gekregen. 

Woensdag 07 maart : Grootoudersfeest en UNO 

Het busje kwam ons al tegen 9 u ophalen om naar de generale repetitie te 

gaan kijken. Bij het binnenkomen werden we onthaald door De Directeur 

(Franky) die ook die dag in de bloemetjes werd gezet omdat hij jarig was. 

Hiep, Hiep, Hoera!!!!! De turnzaal was mooi versierd met vlaggetjes van ver-

schillende landen en in het midden van de zaal was er een catwalk. Het ver-

haal ging over  een meisje dat haar teddybeer was verloren op de luchthaven. 

Daar was ze namelijk heel triestig over tot ze op een dag een brief ontving van 

haar teddybeer  met de boodschap dat hij in Spanje was en dat ze zich niet on-

gerust hoefde te maken. Dat was voor het meisje al een hele opluchting. Haar 

teddybeer bezocht nog verschillende landen, tot op een dag haar teddybeer 

voor haar deur stond. Eind goed al goed. 

En in de namiddag speelden we een partijtje Uno. 

Foto’s op volgende pagina 



18  Babiel - april 2018 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

Foto’s grootouderfeest 

 

Vrijdag 09 maart : Balou en geheugenspel 

Ons klein schattig Balouke kwam nog eens op bezoek. Hij begint zich ondertus-

sen al goed thuis te voelen. Hoe leuk is dat voor onze bewoners ! In de namid-

dag gingen we ons geheugen opfrissen over de Zoo van Antwerpen : over welke 

dieren we er kunnen tegenkomen en de verhalen die er door ontstaan. Zo ont-

staat er een leuk gesprek …..  

Maandag 12 maart : wafelbak beneden en Hoger-Lager 

Op den Barkendeir (boven) : met het spel Hoger- Lager zijn kaarten in een iets 

groter formaat handig. De joker zetten we deze keer in, dit wil zeggen als de 

joker uitkomt is er  een extra speelbeurt. Zo blijft het een beetje spannend !!!!  

Op ’t Gelaag beneden snoepten we van een lekkere wafel voor onze jarige van 

de maand : Wilmer Hansen. 
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Dinsdag 13 maart : ZAPATTA schoenenbeurs , nagelverzorging 

Op het Gelaag werd er in de namidddag gesnoezeld en werden er nagels ver-

zorgd en gereinigd. Een 15-tal residenten trokken dan weer naar de Barkendeir 

onder het motto ‘Wie het schoentje past trekke het aan’. Onze Zapatta schoe-

nenbeurs was dus een echt succes en daarvoor dank aan alle helpers !!!  

Woensdag 14 maart : gebedsdienst en gitaaroptreden 

Volgende week zijn we in deze vastenperiode  reeds aan de Goede Week. We 

hielden dan ook een gebedsdienst en bereidden de Kruisweg op 30 maart voor, 

samen met de diaken, André. 

Na de middag kon men in de cafetaria op Den Barkendeir genieten van het vir-

tuoze gitaar- (en viool-) spel van de leerlingen van de Academie en we deden 

dat nog eens over een uurtje later in de living van ’t Gelaag. Heel wat trotse 

ouders en grootouders kwamen mee de prestaties van de jonge muzikanten 

mee volgen. Heel erg veel bedankt voor jullie inzet en we zien jullie volgend 

jaar zeker graag terug !!! Wij maakten ook heel wat foto’s die we hierbij voe-

gen. Veel kijkgenot (na het luistergenot !!!!). 
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Donderdag 15 maart : gazet en rolstoelbeheer, kamerbezoekjes 

Het was vandaag de heilige Louise, de patrones van de hopeloze gevallen en de 

Bakkers. Het is vasten dus mogen we niet snoepen; de rolstoelen (en de pape-

rassen) werden op punt gezet en we brachten bij iedereen een kamerbezoekje 

met een babbeltje en wat extra aandacht ! 

Vrijdag 16 maart : tovertafel 

In de voormiddag op het verdiep ’t Gelaag werd er gespeeld met de tovertafel. 

De verschillende programma’s die er instaan brengt heel veel afwisseling. In de 

namiddag lekker smullen van zelfgebakken cake met chocomelk. 

Maandag 19 maart : Bib, uitstap kegelen 

Met een 8 tal bewoners reden we richting Beveren

-Waas om daar met de bollen te gaan spelen 

(kegelen). Met hulp van vrijwilligers van de kegel-

baan werd de bal op een brugje gelegd en onze bewoners moesten enkel nog 

een duwtje geven in de juiste richting. Na al dat rollenbollen hebben we dorst 

gekregen. Nu kunnen onze bewoners nog genieten van een lekkere pannenkoek 

met een tasje koffie. Bijna vergeten: de eerste plaats bij het kegelen Verdonck 

Petrus. Daarbij werd er een diploma uitgereikt. Proficiat!!!! 
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Dinsdag 20 maart : optreden Broebelaars in den Barkendeir, cafetaria 

Reeds kort na de middag was het aanschuiven voor het tweede optreden van de 

Broebelaars. Het werd een gezellige middag. Er werd een dansje geplaceerd en 

we genoten intussen van een lekker tasje koffie en lieten het niet aan ons hart 

komen. De muzikanten net als wij konden er maar geen genoeg van krijgen ! En 

zo was deze gezellige middag natuurlijk vlug om ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 21 maart : ontbijtje, reminiscentie en rijdend winkeltje 

’ s morgens al vroeg uit te veren om op tijd te starten, de tafel netjes  dekken, 

koffiekoeken  bakken, verse koffie te zetten. Onze bewoners waren mooi op 

tijd we starten met een lekker glaasje fruitsap en verder mochten ze nemen 

waar ze zin in hadden. De tafels waren rijkelijk gevuld met beleg, confituur , 

choco, chocolade, honing. Smakelijk!!!! In de namiddag kwam ons winkeltje 

langs, daar konden ze kopen naar hartenlust.  
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Donderdag 22 maart : Voorleesmoment BIB en persfoto 

Het was een bijzondere dag vandaag bij ons voorleesmoment want we kregen 

bezoek van de fotograaf. De samenwerking tussen de bibliotheek hier in Tem-

se en hier in ons Blauwhof werd vandaag nog eens extra in de verf gezet. We 

mochten dan ook Mevr. Dierickx, hoofdbibliothecaresse in Temse, verwelko-

men. Zij kwam speciaal naar Steendorp afgezakt. Mevrouw Maria Lobelle en 

mevrouw Greet Martelotto organiseren nu reeds sinds 2015 deze voorleesmo-

menten en onze bewoners komen er graag van genieten. Het was deze namid-

dag niet anders en het werd een gezellig uurtje waarin weer heel wat verha-

len over vroeger (en Temse!) en de spannende zwemavonturen en escapades 

van onze residenten te berde kwamen …..  dat allemaal dankzij De Witte van 

Zichem ……  

Maandag 26 maart : uitstapje koopcentrum 

We trokken op deze mooie lentemiddag (vanwege het nog te frisse weer) toch 

maar richting koopcentrum met Simonne, Maria, Blanche, Yvonne en Rosa. 

Vrijwilligers Maria en André en Robert waren ook van de partij. We deden ons 

gewone rondje en zo was onze middag vlug voorbij ! Met een pannenkoek voor 

mevr. Pannencoucke. 
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Vrijwilligersnieuw 
Het vrijwilligersfeest is intussen achter de rug en ook onze eerste jaarvergade-

ring. Onze nieuwe vrijwilligers zijn reeds goed ingewerkt. De marktuitstapjes 

komen er weer aan en alles loopt eigenlijk goed op rolletjes. We nemen wel 

afscheid van Meggy, onze vrijwilligster die voor het Rode Kruis al jarenlang de 

bib coördineert en danken haar langs deze weg voor haar jarenlange inzet ten 

dienste van onze residenten. Op 19 en 22 maart was er ook extra aandacht en 

een persmoment voor ons maandelijks voorleesmoment in samenwerking met 

de Gemeentelijke Bibliotheek en de vrijwilligsters Maria en Greet die daar ie-

dere keer weer voor klaarstaan. 

 



24  Babiel - april 2018 

 

Even over denken 
Bij het begin van April is Pasen net achter de rug en we hebben in maart toch 

nog een paar stevige winterprikjes gekregen. ‘Maart roert zijn staart en april 

doet wat hij wil’ en misschien hangt er komende weken nog wel een hagel- of 

sneeuwbuitje boven ons hoofd. Het wordt een levendige maand met modeshow, 

cinema en op zondag 15 april ons Lenteconcert. De week erop komt OKRA een 

heerlijke wafelbak doen en we sluiten de maand af met onze kaas-en wijn-

avond en uitstapjes naar de markt op ‘Den Barkendeir’ (boven) en naar een 

zonnige bestemming met onze residenten van ‘Het Gelaag’. Ja, want zoals jul-

lie wel gezien hebben op de borden aan de middengang : onze beneden-

afdeling heet voortaan HET GELAAG en onze boven-afdeling DEN BARKENDEIR 

en die namen gaan jullie voortaan ook terugvinden in onze activiteiten kalen-

der. Goed opletten dus want dat zal de komende maanden even wennen zijn 

!!!! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Pasen 

          Jullie mogen een aprilgrap  

           uitvinden 

 

10u15  Bibliotheek op alle afdelingen 

15u00  Nagelverzorging (’t Gelaag) 

 

10u30  Paasviering (Ergo) 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Megabingo in ergo (’t Gelaag) 

 

14u15  Modeshow in cafetaria (Barkendeir) 

 

           Wereldgezondheidsdag 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

11u30  De Gazet (Barkendeir) 

14u00  Cinema Roxy (podium cafetaria) 

 

14u00  Wafelbak jarigen (’t Gelaag) 

 

14u00  Wandelmiddag (gelijkvloers) 

 

15u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

 

14u15  Lenteconcert Arbeid en Kunst 

           (cafetaria) 

 

11u30  Gazet (Barkendeir) 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Over vroeger (‘t Gelaag) 

 

14u00  OKRA wafelbak 

 

08u00  Ontbijten (‘t Gelaag) 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Bewegen met Tim en Inge 

 

14u00  Voorlees BIB (podium) 

 

09u00  Marktbezoek (Barkendeir) 

14u00  Discobar 

Maandag 23 tot en met 27 april :  

Week van de valpreventie 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Uno (Barkendeir) 

 

13u15  Uitstap (‘t Gelaag) 

 

10u00  Turner met de kindjes 

14u00  Valpreventiequiz (podium) 

 

14u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

 

17u00  Kaas– en wijnavond² 

Zondag 01 april 

Dinsdag 03 april 

Woensdag 04 april 

Donderdag 05 april 

Vrijdag 06 april 

Maandag 09 april 

Donderdag 19 april 

Dinsdag 10 april 

Zondag 15 april 

Woensdag 11 april 

Zaterdag 07 april 

Donderdag 12 april 

Maandag 16 april 

Dinsdag 17 april 

Woensdag 18 april 

Vrijdag 20 april 

Dinsdag 24 april 

Maandag 23 april 

Woensdag 25 april 

Donderdag 26 april 

Vrijdag 27 april 
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Welkom 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

 

           Feest van de Arbeid 

 

10u30  Gebedsdienst (Ergo) 

14u00  Rolstoelbeheer 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Wandelen 

Woensdag 02 mei 

Vrijdag 30 maart 

Maandag 30 april 

Maria Panis 

k 023 

13 maart 2018 

Marie De Roy 

k 027 

14 maart 2018 

Donderdag 03 mei 

Dinsdag 01 mei 

Vrijdag 04 mei 
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Jarigen in april 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 
 

 

Maria De Souter K 131 02 april 93 jaar 

Rosa Drabbe K 149 07 april 91 jaar 

Anita Vinck K 021 08 april 85 jaar 

Maria Scheltjens K 008 17 april 91 jaar 

Rosalie De Ryck K 153 20 april 89 jaar 

Rita Brys K 137 21 april 65 jaar 

Simonne Pannecoeck K 030 30 april 86 jaar 

    

Maria Panis K 023 01 mei 91 jaar 

Petrus Verdonck K 002 02 mei 89 jaar 

Joannes Harvent K 010 03 mei 81 jaar 

Roger Smet K 154 04 mei 76 jaar 

Henri Bolsens 

k 027 

08 maart 2018 

Annie Van Acker 

k 006 

23 maart 2018 
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Jarigen in april 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alice De Buyser Flat 129 01 april 85 jaar 

Annie Felix Flat 359 07 april 81 jaar 

Marcel Van San Flat 015 11 april 87 jaar 

Karel Raes Flat 120 12 april 93 jaar 

Elisabeth Van Echelpoel Flat 006 14 april 81 jaar 

Simonne Van Meir Flat 354 16 april 81 jaar 

Suzanna Van Spitael Flat 355 17 april 87 jaar 

Maria Lenssens Flat 121 18 april 89 jaar 

Marie Louise De Kerf Flat 005 19 april 74 jaar 

Werner Pauwels Flat 250 19 april 84 jaar 

Herman Van Bossche Flat 236 19 april 76 jaar 

René D’Eer Flat 252 24 april 85 jaar 

Juliette Huyghe Flat 128 28 april 88 jaar 

Simonne Knudde Flat 003 30 april 81 jaar 
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Een woordje van Kaat … 

Een woordje van Kaat… 

De maand maart was weer een geslaagde maand : uitstap naar crèmerie François, 

kookworkshop, muziekquiz,… en het begin van de lente ! We hopen dat we snel het 

zonnetje mogen verwelkomen en we terug vitamientjes kunnen opdoen. 

April starten we deze keer met Pasen. Hierdoor zullen we op maandag 2 april geslo-

ten zijn omwille van paasmaandag. Maar op dinsdag 3 april zien we jullie allemaal 

graag terug. 

Deze maand zijn er allerlei activiteiten gepland. Maar er is er ééntje dat ik graag in 

de kijker wil zetten, namelijk de uitstap naar De Zoo van Antwerpen. De zoo bestaat 

dit jaar 175 jaar en dat laten ook zij niet zomaar passeren. Er werd een tv-reeks 

‘Leve de zoo’ gemaakt, er werd een musical gemaakt over het ontstaan van de zoo en 

de zoo doorheen de jaren en sinds vorig jaar bestaat er ook de mensapenvallei waar-

bij je tussen de gorilla’s en de chimpansees kan lopen. Omdat dit jaar De Zoo van 

Antwerpen in de kijker gezet wordt willen we dit in ’t Achterpoortje ook niet zomaar 

voorbij laten gaan. Daarom hebben we een uitstap naar de zoo gepland. We verzame-

len aan ’t Achterpoortje en vertrekken dan richting het station van Sint-Niklaas. Daar 

nemen we de trein naar Antwerpen Centraal en zijn we meteen aan de zoo. In de zoo 

zelf kan je kiezen of je alleen de dieren gaat bekijken of bij de groep blijft waarbij er 

een vrijwilliger zal zijn die uitleg gaat geven over de dieren die je ziet. Het beloofd 

een fijne en leerrijke dag te worden.  

Van 23 tot 29 april is het ook de week van de valpreventie. Het thema is net zoals vo-

rig jaar ‘Blijf in beweging, doe het veilig’. Om iets te doen rond dit thema organise-

ren we een wandeling langs de schelde met een drankje tussendoor. Hopelijk is de 

zon dan ook van de partij.   

Graag wil ik het ook nog over iets anders hebben. De meeste onder jullie zullen het 

waarschijnlijk al weten maar binnenkort zal ik niet langer centrumleider van ’t Ach-

terpoortje zijn. Ik wil jullie allen, zowel de leden als de vrijwilligers, bedanken voor 

de fijne momenten die we samen beleefd hebben, voor de leuke babbels, de gezelli-

ge sfeer, de vele hulp die we kregen,… Ik zal nog lang aan jullie denken. 

Als laatste wil ik ook nog graag Kitty, Marc, 

Vera, Pascale en Caroline bedanken. Jullie 

hebben me vanaf de eerste dag goed ontvan-

gen en ook aanvaard. Ik vond het fijn om met 

jullie samen te werken. Jullie waren fijne 

collega’s! Een dikke merci voor alles!  

Groetjes Kaat  
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Ik was er “geire” bij 
Dit was MAART 2018… 

Film : De strafste stoten van Gaston & Leo  01/03/2018 

Op 1 maart ’18  vond er in ’t Achterpoortje de  

film plaats van Gaston en Leo hun strafste stoten. 

Er was een talrijke opkomst en er werd veel ge-

gierd en gelachen. Hieronder vinden jullie nog 

een foto van het komische duo! 

Kookworkshop : Carré Confituur  09/03/2018 

Godelieve Van Dender heeft ons weer lekker verwend met een authentieke Car-

ré Confituur. Aan de beelden hieronder kan je zien welk smulfestijn het deze 

maand weer was. Allemaal goedgevulde buikjes!  

“ Ik moet mij eventjes heel 
hard concentreren want dit is 

echt precisie werk”  



Babiel—april 2018  31 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Quiz : Teken en zing mee!  

13/03/2018 

Op dinsdag 13 maart hebben 

er 15 enthousiaste quiz’ers  

deelgenomen aan  deze dol-

hilarische quiz en het was 

een waar succes! Er waren 5 

rondes waar er gezongen en getekend moest worden 

om te achterhalen over welk liedje het ging. Als af-

sluiter nog een fotoronde om het winnende team ge-

naamd ‘ Mariadal’ waarin; Godelieve ,  Francine en 

haar zus  Marie-Jeanne een welverdiende fles Cava te overhandigen!! 

Uitstap : Crèmerie François 16/03/2018 

Vrijdag 16 maart stond er weer een smaakvolle uitstap op de agenda. We heb-

ben de befaamde Crèmerie François te Sint-Nikaas bezocht. Het was een zeer 

leerrijke en appetijtelijke ervaring. De deelnemers werden verwelkomd in de 

wondere wereld van ambacht en handenarbeid!  Iedereen kon dan eens een 

kijkje nemen  achter de schermen.  De zoon , die nu eigenaar is, heeft een 

mooie rondleiding gegeven  in de ateliers en getoond hoe je rauwe melk moet 

pasteuriseren en op ambachtelijke wijze ijs maken. Verder kreeg onze  groep 

de kans om ook te proeven van het overheerlijk ijs. 

Onze buikjes 

beginnen nu 

toch al te
 grom-

men… 
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Paasontbijt : 26/03/2018 

Pasen, Lente, Krokusjes en Tulpen. De dagen worden weer langer en lichter. 

Voorjaarsbloemen bloeien, Pasen komt eraan! Een Paasontbijt voor een gezel-

lig Pasen. Het moment om de dag in alle rust te beginnen met een heerlijk 

vers ontbijt welk door onze medewerkers  met een ruim assortiment en vari-

ëteit zorgvuldig werd uitgekozen. Op 26 maart hebben we weer ons jaarlijks 

Paasontbijt gevierd. Het was weeral een geslaagd eetfestijn voor onze 65 

deelnemers. Hieronder enkele sfeerfoto’s…  

En dan de langverwachte ‘moment 

suprême’ …het proefbordje !! 

Mmmm ziet er 

verrukkelijk uit 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

               Paasmiddag 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Animatiefilm Hop 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Praatcafé : 

                          Praten over vroeger 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tor 16u30  Roefelweek : 

                          Cupcakes maken 

 

09u00 tot 11u00  Crea : 

                          Lampionnen maken 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga             € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 17u00  Uitstap naar de zoo   € 25 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop : 

                          Tiramisu 

 

09u00 tot 11u00  Crea 

                          Lampionnen maken 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga               € 2,50 

14u00 tot 16u30  Een gezellige 

                          Scheldewandeling 

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  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

Dinsdag 24 april 

Maandag 09 april 

Maandag 30 april 

Woensdag 18 april 

Dinsdag 03 april 

Maandag 02 april 

Maandag 16 april 

Maandag 23 april 

Dinsdag 10 april 

Woensdag 11 april 

Donderdag 19 april 

Vrijdag 27 april 

Donderdag 26 april 

Woensdag 04 april 

Dinsdag 17 april 

Vrijdag 20 april 

Woensdag 25 april& 

Donderdag 05 april 

Vrijdag 13 april 
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Donderdag 5 april: Animatiefilm Hop 

Heb je zin om je eens een namiddag te ontspannen? 

Moet je tijdens de paasvakantie eens op je kleinkin-

deren of achterkleinkinderen passen?  Dan ben je op 

donderdag 5 april zeker welkom voor de animatiefilm 

‘Hop’.  In de film gaat de paashaas met pensioen en 

krijgt zijn 17-jarige zoon de verantwoordelijkheid over 

de chocoladeproductie op Paaseiland. Het is een film 

die gaat over vriendschap, verantwoordelijkheden, 

wendingen in het leven,….  

 

 

Dinsdag 10 april : praatcafé: Speel mee en vertel over vroeger! 

’t Achterpoortje organiseert  een belangwekkend,  boeiend spel waarbij je 

positieve herinneringen kunt ophalen door middel van soepele vraagjes en 

een kleurendobbelsteen. Dit leerrijk spel kan bijdragen aan jou persoonlijke 

levenskwaliteit. Kom deelnemen en vertel over vroeger! 
 

 

Vrijdag 13 april: Roefel: cupcakes maken 

Tijdens de paasvakantie doet ’t Achterpoortje mee aan de roefel. Tijdens de 

vakantie krijgen kinderen tussen 6 en 14 jaar de gelegenheid om grote-

mensen-plaatsen te bezoeken en deel te nemen aan dagdagelijkse of span-

nende gebeurtenissen. ’t Achterpoortje neemt graag deel aan de roefel. Daar-

om organiseren we op vrijdag 13 april een roefelnamiddag. Kinderen krijgen 

de kans om cupcakes te maken en dit onder begeleiding van vrijwilligster Ma-

rina Bradley en Pascale. Heb je zin om de kinderen te helpen met het maken 

en versieren van hun cupcakes? Schrijf je dan zeker op tijd in want de plaat-

sen zijn beperkt.  
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Maandag 16 april: Lampionnen maken  

Op maandag 16 april maken we zelf 
lampionnen, dit onder begeleiding van 
vrijwilligsters Marina en Ria. Heb je zin 
om je creatieve talenten nog eens bo-
ven te halen? Dan ben je zeker van har-
te welkom op maandag 16 april. 
 
 
 

Donderdag 19 april: Uitstap naar De Zoo van Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 april: Bingo 

Zoals naar maandelijkse gewoonte organiseren we op donderdag 26 april onze 

bingo. Plezier en gezelligheid verzekerd!  



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