
 

HET WOONZORGMAANDBLAD VAN OCMW-TEMSE 

‘T BLAUWHOF‘T BLAUWHOF  

Wafelbak door OKRAWafelbak door OKRA 

nummer 70 – mei 2018 

DE REIGERDE REIGERDE REIGER   

Ons maandelijks spel Ons maandelijks spel Ons maandelijks spel 

KiemenKiemenKiemen   

LDC ‘t Achterpoortje 
Roefeldag : cup-cakes 

maken 



2  Babiel - mei 2018 

A
lg

e
m

e
e
n
 

 

 

 

ALGEMEEN 

03 Oude doos 

04 Kruiswoordraadsel + oplossing 

 

WZC DE REIGER 

05 Ik was er “geire “bij 

10 Vrijwilligersnieuws 

11 Agenda WZC De Reiger 

13 Welkom 

14 Jarigen in januari 

15 Hebben ons verlaten 

15 Kortverblijf 

 

WZC ‘T BLAUWHOF 

16 Ik was er geire bij 

21 Vrijwilligersnieuws 

21 Even voorstellen 

22 Even over nadenken 

23 Agenda WZC ‘t Blauwhof 

24 Welkom 

25 Jarigen in januari 

25 Hebben ons verlaten 

 

GAW RESIDENTIE ELISABETH 

26 Jarigen in januari 

26 Verhuisd 

 

LDC ‘T ACHTERPOORTJE 

27 Een woordje van Kaat 

28 Ik was er “geire” bij 

31 Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

32 Voorgestelde activiteiten 

 

35 Aankondiging WK voetbal 2018 



Babiel—mei 2018  3 

A
lg

e
m

e
e
n
 

 

Oude doos 
Het is toch goed om even achterom te kijken bij het afscheid van onze Chef-

Kok, Eugeen Segers. We gaan naar 2007. Op 3 juli hielden we toen in ons jonge 

Blauwhof één van onze eerste grote ontbijtbuffetten waarvoor ook onze Cen-

trale Keuken toen al mee instond samen met mevr. Tusschans, hoofd logistiek. 

Het was altijd (en tot op heden) piekfijn in orde en lekker, overvloedig en ge-

zond, getuige de bijgevoegde foto ……  vijf sterren durven we wedden : kijk 

maar ! 

Ontbijtbuffet  juni 2017 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Vluchtige stof – het weerklinken 

2. Uniek – muzieknoot 

3. Engelse aardolie – stadje in Zeeland 

4. Nederlandsche Spoorwegen – vooraan 

5. Bevel 

Horizontaal : 

1. Vlaamse stad – huisdiertje 

2. Meisjesnaam – te veel 

3. Het beloofde land – geluid 

van dommerik 

4. Na eergisteren  

5. Klinkt 

6. Reeds – boom – Gravin van 

Holland 

7. Gesoupeerd 

8. Eiland van Sus Antigoon  

9. Ergens tussen buik en bil – 

lekker Italiaans sausje 

10.  Mannenrund—

langspeelplaat 

De juiste oplossing van onze 

puzzel werd binnengebracht 

door Dhr. Walter Mys, Maria-

dal 5, die met de prijs gaat 

lopen. Veel plezier met deze 

vroeg-zomerpuzzel hierbo-

ven !!!  

6. Ontving – misdaadschrijver 

7. Arbeidsovereenkomst – vogel – daar 

8. Televisie – ergens anders 

9. Enig (D.) – lichtbuis 

10.  Tijdperk - lekkernij  

 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 E R D R I E T   E 

2 A R   A U K E   P S 

3       L I E N   I S 

4 Y O U   F   Z   K O 

5 K U S   T R A A N   

6   D A L   M A L I   

7 Z E   O P   M I K E 

8   R A V           R 

9 W E N E N J P R E I 

10 E N   D O O R N I K 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 27 maart: leerlingen OLVP Bornem. 

Met 7 leerlingen zakten ze af naar ons  Woon- Zorgcentrum, in de voormiddag 
maakten ze kennis met ons huis en wat er zoal leeft. Na de middag trokken en-
kele leerlingen, met begeleiding, naar het shoppingcenter en de overig leer-
lingen bleven thuis en we speelden het levensloopspel met enkele bewoners. 
Hierbij een klein verslagje van de leerlingen zelf. Het was een zeer leerrijke en 
leuke dag. We hebben veel nieuwe mensen leren kennen een rondleiding gekre-
gen binnen het rusthuis, snoezelkamer gezien, stalen verpleegsters (tiltoestel) 
gezien. We hebben ook mogen helpen om de maaltijden te bedienen. Het is 
fijn om te zien dat de bewoners hier goed opgevangen worden. Het spel dat we 
gespeeld hebben was leuk en leerrijk om vooral de verschillende gelijkenissen 
te zien van de verschillende generaties. Het heeft ons geraakt om te zien hoe 
blij deze mensen zijn met de kleine dingen in het leven. De bewoners zijn 

schatjes aldus deze leerlingen. 

Vrijdag 30 maart: Paaszoektocht 

Voor de eerste maal organiseerden we een heuse paaszoektocht en waren dan 
ook erg tevreden dat er vele mensen enthousiast mee wilden doen.  Er werden 
in de tuin rondom ons woon-zorgcentrum eieren geraapt en vragen opgelost.  
Het was dus wel wat zoeken, nadenken en ook tellen!  Op het eind verzamel-
den we allen in de feestzaal voor 
een lekker tasje koffie en natuur-
lijk chocolade eieren! Ook werden 
er nog enkelen uitgeloot die nog 
een extra paas -geschenkje moch-
ten ontvangen!  Weer eens een leu-
ke actieve namiddag net voor Pa-

sen! 
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Maandag 2 april: Paasviering 

Op paasmaandag vindt traditioneel onze Paasviering plaats. Deze viering wordt 
geleid door priester Lambert en zijn team. Onze bewoners en bezoekers waren 
talrijk aanwezig. Het werd een mooie viering. Bedankt aan iedereen die hier-

aan meegeholpen heeft. 

Donderdag 5 mei: Modeshow “Dimoda” 

Onze modeshow was weer dik in orde. De nieuwe lente en zo-
mercollectie werd geshowd door drie leuke dames. Het is fijn 
om de nieuwe trends te mogen bekijken en natuurlijk is er 
ook weer heel wat gekocht. De namiddag was weer vlotjes 

voorbij gevlogen. 

Dinsdag 10 april: Uitstap Interflower 

Vandaag trokken we richting Lokeren om een bezoek te bren-
gen aan Interflower. Dit is een grote bloemen– en decoratiewinkel. Alles was ge-
zellig ingericht voor de lente. Het was mooi weer dus konden we ook het bui-
tengedeelte verkennen. We hebben veel mooie bloemen gezien maar ook veel 
‘prulletjes’, om het met Petrus zijn woorden te zeggen. Na een lekkere pan-

nenkoek of ijsje trokken we tevreden huiswaarts. 
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Dinsdag 10 april: Mannenclub 

Vandaag stond een bezoek aan de keuken op het programma.  Het moment om 
Eugeen nog eens extra te bedanken voor al het lekkers dat we in al die jaren 
op ons bord kregen, zowel dagelijks als op feestelijke momenten.  Onze chef-
kok die volgende maand op pensioen gaat nam de tijd om ons degelijk rond te 
leiden in de keuken en afwaskeuken en hij beantwoordde met veel plezier de 
gestelde vragen.  Nadien verwende hij ons (weeral) met een drankje en een 
hapje…en zo werd ons zeer aangenaam bezoekje afgerond.  Merci Eugeen en 

het ga je goed met je pensioen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 11 april: Jubilé Robrecht- De Winter. 

Vandaag vierden we het diamanten jubileum Van Oswald Robrecht en Marcella 
De Winter. Samen met hun familie en medebewoners werden ze verwend met 
een lekker stuk taart met koffie. Vele felicitaties volgden, ook de Burgemees-
ter kwam met gelukwensen, bloemen en felicitaties van onze Koning. Vervan-
gend Voorzitter en Directeur van het OCMW brachten ook hun gelukwensen 
over met de nodige bloemen en attentie. Wij wensen het koppel nog het aller-

beste toe, proficiat!       
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Donderdag 12 april: Kiemen 

Vandaag kregen we bezoek 
van enkele “Roefelkinderen” 
tijdens onze maandelijkse 
kiemwedstrijd.  Het duurde 
wel even voor er een winnaar 
uit de bus kwam … maar ze 
kwamen dan ook met twee te-
gelijk!  Het waren Maria Bu-
yens en Marie Van Wauwe die met de eer konden gaan lopen.  Op de tweede 
plaats waren er zelfs drie die tegelijk uit waren nl. Hubert De Bruyn, Gaby 
Waayeret en Clara Vermeulen.  Proficiat aan deze eersten en natuurlijk ook aan 

alle andere puntensprokkelaars! 

Vrijdag 13 april: Koken op het Wielewaalsnest 

Voor de eerste keer kookten we vandaag 
in kleine groep. Met een 7-tal bewoners 
zijn we richting onze ergo-ruimte getrok-
ken. We bakten samen pannenkoeken. 
Natuurlijk mocht een bolletje ijs en wat 
chocoladesaus niet ontbreken. Er werd 
gesmuld en de borden werden afgelikt! 
Ook de afwas mochten we niet vergeten. 

Maria heeft ons hier goed bij geholpen. 

Woensdag 18 april: Jubileum Foubert- Van den Branden 

Op 11 april 1958 zijn Gaspard en Nicole in het bootje gestapt. Vorige week 
haalden ze hun diamanten bruiloft. Samen met hun zoon en medebewoners 
hebben we dit gevierd. Verwennerij voor ieder met een lekker stuk taart. Bur-
gemeester, voorzitter en directeurs kwamen langs met vele felicitaties, ca-
deaus en bloemen. Nog een leuke babbel met het echtpaar en het was een ge-
slaagde namiddag. Nogmaals proficiat aan het paar en doe er gerust nog wat 

jaartjes bij.  
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Donderdag 19 april: Zapatta shoes en Olijf 

Zowel de schoenenwinkel als de lingerie-
winkel kwamen bij ons op bezoek. Men 
kon naar wens passen en eventueel kopen, 
zonder verplichtingen. Het was de komen-
de en de gaande man en tussen door kon 
men ook nog genieten van een tas koffie. 
Een aangename namiddag en zo moesten 
we niet buitenshuis om onze kopen te 

doen. 

 

 

 

 

 

Maandag 23 april: info valpreventie 

Daar het de week van de valpreventie 
is, waren onze bewoners uitgenodigd in 
de feestzaal om enkele tips te krijgen 
om “het vallen” te voorkomen.  Door 
middel van een aantal stellingen kwa-
men we aan de weet wat belangrijk kan 
zijn om niet te vallen!  Het viel ons wel 
op hoe goed onze bewoners daarvan al 
op de hoogte zijn … en nu is het vooral 

waakzaam te blijven! 

 

 

 

Maandag 23 april: Verjaardagsborrel. 

Met enkelen rond de tafel, ja-
rigen die ziek waren of bui-
tenshuis. Onze Gust was nog 
wat moe van zijn feestje de 
dag voordien. Toch was het 
aangenaam vertoeven in kleine 
groep. Met een hapje en een 
drankje hebben we getoost op 

alle jarigen!  



10  Babiel - mei 2018 

 

Vrijwilligersnieuws 
Wij verwelkomen Petra Lootens, die ons vrijwilligers 
team komt versterken. Zij zet zich dagelijks in bij het 
maaltijdgebeuren in het mezennest. Ook zal ze de logis-
tieke medewerkers helpen bij het ronddragen van het 
tasje koffie of thee na de middag. Wij hopen dat ze snel 

haar weg vind hier in huis. 

 

 

 

 

 

 

Wij danken André De Vries voor zijn inzet de voor-
bije jaren als vrijwilliger. Hij zette zich in om met 
onze bewoners eens een wandeling te maken of sa-
men een cafetaria bezoek te doen. Wij wensen hem 
nog veel geluk toe met zijn rondreis samen met zijn 

echtgenote. 

 

 

 

 

Ons team van vrijwilligers wordt nog versterkt! 
Lieve Van Cauteren zal zich inzetten om met onze 
bewoners een wandeling te maken of een bezoek-
je aan de cafetaria te brengen. Ook als extra hulp 
bij activiteiten zal ze te zien zijn. We heten haar 

van harte 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 

Woensdag 02 mei 

Dinsdag 08 mei 

Dinsdag 01 mei 

Maandag 14 mei 

Donderdag 03 mei 

Vrijdag 04 mei 

Maandag 07 mei 

 

            Dag van de arbeid 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

13u00  Uitstap Oostakker 

            Op bedevaart naar Oostakker, dit 

            met de ingeschreven bewoners, terug 

            rond 18u 

14u00  Snoezelen 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut  (1ste = Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen  

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (2de = Lijsternest) 

14u00  Gymnastiek op muziek 

            (1ste = Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

            Uitgebreid ontbijtbuffet in de 

            dagzaal 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

14u00  Quiz Eurosong (feestzaal) 

            Koffie of thee staan klaar 

14u00  Mannenclub 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u30  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (2de = Lijsternest) 

 

           Hemelvaartsdag 

 

           Brugdag 

 

10u00  Krantenknipsels (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Ronde tafelspelen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest 

14u00  Gymnastiek op muziek 

            (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub 

            bij mooi weer, petanque 

14u00  Valies van het verleden 

          (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

12u00  35ste verjaardag van De Reiger 

           In de feestzaal, feestmaaltijd 

            gevolg door een optreden 

Woensdag 09 mei 

Donderdag 10 mei 

Vrijdag 11 mei 

Dinsdag 15 mei 

Woensdag 16 mei 
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10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 

14u00  Fit-o-meter (3de = Zwaluwnest) 

14u30  Zanguurtje (2de = Lijsternest) 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gazet (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u00  GIP Carolus (Feestzaal) 

            Leerlingen brengen activiteit in de 

            feestzaal 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

 

           Pinsteren 

 

            Pinkstermaandag 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 

           in het animatielokaal 

14u00  Monopoly (2de = Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (3de = Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (feestzaal) 

           We drinken eerst koffie of thee 

 

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  70 jaar getrouwd Frans De Bruyn 

           en Maria Meersman 

            Viering in de feestzaal en dit ook 

            voor de bewoners van het Lijsternest 

            (2de verdiep) 

14u00  Ronder tafelspelen 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

 

10u00  Wandelclub 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (2de = Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (1ste = Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Fit-o-meter (2de = Lijsternest) 

 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Beweging 

           (gelijkvl. = Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (2de = Lijsternest) 

Vrijdag 18 mei 

Maandag 21 mei 

Dinsdag 29 mei 

Maandag 28 mei 

Woensdag 30 mei 

Donderdag 31 mei 

Vrijdag 01 juni 

Dinsdag 22 mei 

Woensdag 23 mei 

Donderdag 24 mei 

Vrijdag 25 mei 

Donderdag 17 mei 

Zondag 20 mei 
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Welkom 
Oswald Heirbaut 

k 111 

28 maart 2018 

Frederica De Winter 

k 329 

04 maart 2018 

Maria Meersman 

k 307 

17 april 2018 

Liliane Rooman 

k030 

18 april 2018 
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Jarigen in mei 

 

 

 

 

 

 

Maria Verhelst K 318 02 mei 83 jaar 

Eduard Van Steenlandt K 031 B 03 mei 86 jaar 

Eveline Volckerick K 019 A 06 mei 95 jaar 

Mariette Willems K 110 06 mei 92 jaar 

Maria De Meester K 105 08 mei 72 jaar 

Lisette Roels K 012 08 mei 82 jaar 

Rita Prové K 018 10 mei 73 jaar 

Blondina De Bruyne K 410 13 mei 87 jaar 

Anny Staes K 108 15 mei 84 jaar 

Eduard Pauwels K 216 16 mei 89 jaar 

Maria Vermeulen K 001 20 mei 86 jaar 

Rachelle Noens K 224 21 mei 87 jaar 

Alfons Leeman K 223 25 mei 84 jaar 

Etienette Goeman K 330 26 mei 87 jaar 

Ivo Pepermans K 005 26 mei 64 jaar 

Etienne Brys K 125 29 mei 84 jaar 
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René Catthoor 

k 414 

ontslag 03 april 2018 

Eduard Van Steenlandt 

k 031B 

opname 09 april 2018 

Kortverblijf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Maria De Schepper 

k 310 KV 

Terug naar huis 12 april 2018 

Lea de Nil 

k 307 

31 maart 2018 

Leontine Wuytack 

k 030 

08 april 2018 

Maria Seghers 

k 310 KV 

Opname 17 april 2018 

Julia Verbraeken 

k 218 

24 april 2018 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 28 maart : Kruisweg 

Het werd korte maar een bijzondere dienst, muzikaal en visueel fijn verzorgd 

want we hadden de beschikking over een echte Kruisweg. Onze diaken ging 

voorbij de 14 staties en zo bereidden we ons stilaan voor op de goede week, 

witte donderdag en zeker goede vrijdag in afwachting van de Paasklokken. De 

opkomst was dan ook talrijk. 

Dinsdag 03 april : bib en nagelverzorging 

Animatrice Inge kwam rond met de nodige boeken en ander leesvoer.. en zo 

kunnen we weer even voort. Laat het gerust weten als je eens graag naar fo-

to’s kijkt uit je eigen streek of een roman leest. Wij hebben ook grote letter-

boeken. Intussen werd er elders in ons Blauwhofke duchtig gewerkt en gelakt 

aan de handen- en nagelverzorging. Om ter mooist ! 

Woensdag 04 april : Paasviering en sjoelen 

Met animatrice Inge konden zowel de mensen van den Barkendeir als die van 

het Gelaag een spelletje mee schuiven met de schijven in onze sjoelbak. Het is 

een sportieve aangelegenheid die heel wat handigheid vraagt en waarvoor er 

steeds heel wat gegadigden zijn. De winnares was …. ? Er waren alleszins weer 

heel wat punten en leuke prijzen te verdienen. 

Donderdag 05 april : Megabingo 

Dat is een leuk spel, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen en iedereen 

uiteindelijk een prijsje verdient. Met een klein beetje hulp en wat moeilijkere 

vraagjes, oefeningen  en plezante verhaaltjes tussendoor raken de kaarten stil-

aan vol en oefenen we ons geheugen en onze vingers. Wie het eerst een volle 

kaart heeft mag het eerst kiezen en vandaag was die eerste prijs dus voor 

Yvonne die met een prachtig postuurke naar huis kon. 



Babiel - mei 2018  17 

W
Z
C
 't B

la
u
w

h
o
f 

 

Vrijdag 06 april : Modeshow Dimoda 

Er was heel wat belangstelling voor de show zelf, bij een lekker drankje. Daar-

na was het tijd voor onze residenten en hun familie soms, maar ook voor de an-

dere aanwezigen, o.m. onze vrijwilligers om een koopje te doen en te passen 

en te meten.  Het was gezellig en we kunnen er nu weer even tegen. En wat 

zien we er  weer netjes en patent uit ! 

Maandag 09 april : Rijdend winkeltje, gazet en Cinema Roxy 

Vrijwilliger Ronny kegels kwam ’s morgens weer alle residenten bedienen en 

van het nodige voorzien, meestal voor de inwendige mens. Iedereen wordt zo 

op zijn wenken bediend. Intussen bladerden we eens door de krant, zo tegen 

de middag beneden op ‘t Gelaag, als aperitiefje. Na de middag ging onze plaat-

selijke cinema Roxy open aan het podium. Niks leuker om meer dan een dik uur 

lang te lachen als de slapstick filmpjes van Stan Laurel en Oliver Hardy, alias 

‘den dikke en den dunne’ op het witte scherm verschijnen. Zonder woorden, 

met de gekende muziek erbij en : lachen geblazen bij al dat taartengegooi en 

accidenten die maar blijven duren en soms een vleugje romantische liefde, van 

bijna 100 jaar geleden ! 

Dinsdag 10 april : Wafelbak jarigen 

Met assistentie van Lisa en Lore bakten we ze weer heerlijk bruin op ’t Gelaag 

vanmiddag, ‘t Waren goeie met een smaakje van vanille en met slagroom en 

een beetje suiker erbij. We zongen de jarigen luidkeels toe met een Lang zul-

len ze leven en een hip hip hoera : Arita Vinck, Maria Scheltjens en Simonne 

Pannencoeck van ’t Gelaag. 

Woensdag 11 april : wandelmiddag 

Tijd dus om een wandelingske te doen want we zijn al half april en het weer is 

gelukkig wat zachter geworden. En twee aan twee trokken we eens door onze 

voortuin en langs de bloeiende kerselaar bij onze buurman, waar een hele rij 

lammekes in de wei rondloopt. 

Donderdag 12 april : Kamerbezoekjes 

We hadden nog wat papieren en uitnodigingen uit te delen: mooie gelegenheid 

om vooral op de Barkendeir eens wat kamerbezoekjes te brengen : onze resi-

denten hebben er deugd van.  
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Zondag 15 april : Lenteconcert Arbeid en Kunst 

Zeker 25 residenten en een 60 tal bezoekers woonden dit schitterende Lente-

concert bij, dat in opperbeste sfeer en gezelligheid doorgang vond. Onze resi-

denten genoten bij een lekker drankje en zo deden ook de muzikanten achter-

af. Dirigent Hector De Jonge konden wij achteraf extra feliciteren en we kijken 

natuurlijk alweer uit naar volgend jaar !!!! Met  dank aan onze vrijwilligers ! 

Maandag 16 april : gazet, over vroeger en rijdend winkeltje 

Onze winkelierster deed haar rondeke voor en bij iedereen. Op het Gelaag bab-

belden we over vroeger en de gazet en er was zo een dik uurtje om. 

Dinsdag 17 april : OKRA wafelbak 

De wafels die gebakken werden door de dames (én 2 heren !) van  OKRA waren 

super lekker en luchtig. Er werd dan ook veel gesmuld. Eerst beneden en dan 

trok heel de ploeg naar boven. Met een klein beetje suiker en slagroom konden 

we  wonderen doen en iedereen was gelukkig en tevreden en ….voldaan. Het 

schijnt dat sommige wafelbaksters strijkijzers gebruiken om ze extra goed te 

krijgen (gesteven).  



Babiel—mei 2018  19 

A
L
G

E
M

E
E
N

 
 

Let u maar op de foto’s in onze keuken, waar het gelach niet van de lucht was. 

Let u maar op de foto’s in onze keuken, waar het gelach niet van de lucht was. 

Woensdag 18 april : Ontbijt, gebedsviering en bewegen met Tim en Inge  

’ s Morgens startten we reeds fijn met een klein groepje van het ’t Gelaag met 

een stevig ontbijt. In de namiddag vlogen we er stevig in met Tim en een stagi-

aire  om op een leuke manier te bewegen. Met het mooie weer gingen  Inge 

&Lotte met enkele bewoners van De Barkendeir een eindje stappen. De gebeds-

viering was dan ’s morgens weer een drukbezochte activiteit. 

Donderdag 19 april : 

Voorlees BIB 

Greet en Maria kwamen ons voor-

lezen over ‘dienen’. Iedereen kon 

er ook het zijne  over zeggen en 

…. zingen en er kwamen weer heel 

wat verhalen los. 



20  Babiel—mei 2018 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

Vrijdag 20 april : marktbezoek afgelast en discobar 

Vandaag was het de verjaardag van Rosalie (89 jaar) en ons mensen mochten 

dan ook meegenieten van een lekker stukje cake. De Muziek was een discobar 

die eveneens werd gehuurd door de familie van Rosalie het was dan ook een 

leuk feest met veel ambiance. 

Woensdag 25 april : 

gezelschapspelletjes met kindjes en valpreventiequiz en parcours : 

In de voormiddag kwamen de kleuters langs van de vrije basisschool van Steen-

dorp. Samen met juf Evelyn kwamen ze met onze bewoners gezelschapspelle-

tjes spelen. Het was een drukke bedoening maar wel leuk.  
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Vrijwilligersnieuws 
Maart en april brachten ons helaas veel droevig nieuws. 

Wij leven mee speciaal met de familie van Mevrouw Irene Tilleman, die bij 

ons overleed op vrijdag 30 maart. Wij wensen hen hierbij allen nogmaals veel 

sterkte toe. Zij stonden en staan steeds klaar voor hun moeder en vader en 

ons, en we denken hierbij aan Arlette, Anita en verder speciaal vrijwilligers 

Patricia en Franky die zich tot op heden dagelijks en reeds lang inzetten met 

hart en ziel. Onze genegenheid en gedachten gaan naar hen allen ! 

Op 11 april overleed op 72-jarige leeftijd in Sint-Niklaas mevrouw Berga 

Meersman, echtgenote van onze oudste vrijwilliger, Eddy Van Walle die reeds 

16 jaar actief is voor ons en onze residenten in de eerste plaats. Zij was op 

donderdagmiddag een trouwe bezoekster van onze cafetaria waar het altijd 

erg gezellig was in de vaste groep die daar samenkomt. Dat laat een grote 

leegte na. Wij kennen Eddy als een erg sociaal en geëngageerd medewerker in 

vele opzichten en zijn onvermoeibare inzet is voor ons altijd een grote steun. 

Ook hem wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies 

en hoop op de toekomst ! 

Even voorstellen 
Hey, Ik ben Shane en ben 19 jaar. Ik ben twee-

dejaars studente Ergotherapie van Artesis Plan-

tijn. Ik kom stage doen in het WZC ’t Blauwhof 

van 23 april tot 1 juni. Ik kom hier meevolgen 

met de activiteiten waaronder de activiteiten 

van het dagelijkse leven (zoals bijvoorbeeld 

mee helpen wassen,…). Mijn hobby’s zijn paard-

rijden, joggen en voetbal. Thuis heb ik 1 kat, 1 

paard en 3 honden.  Ik maak graag grapjes en 

doe al eens graag een babbeltje met de men-

sen!  
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Even over denken 
De aprilmaand is voorbij en in de meimaand gaan we al stilletjes aftellen naar 

de zomer. We trekken in mei tweemaal op bedevaart naar Gaverland en bezoe-

ken ook de markt in Temse met iedere afdeling. 

De bloesems zijn reeds enkele weken van de bomen gevallen en er laat zich 

hier en daar al een groen kersje zien.  We laten u in dit nummertje van Babiel 

dan ook een mooie foto zien van onze kerselaar in bloei, die toch ver de 

schoonste van de streek is, zo vinden we toch. 

Hopelijk zijn jullie het al wat gewoon dat in ons Blauwhof ’t Gelaag beneden is 

en Den Barkendeir boven. Kijk maar goed in onze activiteitenkalender….. 

Op 8 mei verwachten we jullie dan weer op onze gebruikersraad. Wij nodigen 

zeker ook de familie hierbij uit !  En in mei krijgen jullie ook reeds de uitnodi-

gingen voor onze grote uitstap naar Heidepark in Waasmunster, op dinsdag 5 

juni. Houd deze datum vrij als u wil meegaan !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Dag van de Arbeid 

 

09u00  Gebedsviering 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

          Wandelen 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Bingo 

 

10u45  Gebruikersraad 

14u00  Tovertafel (Barkendeir) 

15u00  Zangkoor ‘t Gelaag 

 

14u00  Hoger-lager 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

          Hemelvaartsdag 

 

          brugdag 

 

13u00  Uitstap naar Gaverland 

          (Barkendeir) 

 

14u00  Wafelbak jarigen (Barkendeir) 

14u00  Reminiscentie (’t Gelaag) 

 

08u15  Ontbijt (Barkendeir) 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Bewegen met Tim en Inge 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

08u00  Verrassing (‘t Gelaag) 

 

09u00  Marktbezoek (‘t Gelaag) 

14u00  Wandelen 

 

           Pinksteren 

 

           Pinksterrmaandag 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  Wandelmiddag (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorleesmoment BIB 

 

14u00  Kamertbezoekjes 

10u00  Turner met de kindjes 

14u00  Valpreventiequiz (podium) 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

14u00  Rusthuisclown (‘t Gelaag) 

 

13u00  uitstap Gaverland (‘t Gelaag) 

Dinsdag 01 mei 

Woensdag 02 mei 

Vrijdag 04 mei 

Maandag 07 mei 

Donderdag 17 mei 

Dinsdag 08 mei 

Vrijdag 11 mei 

Woensdag 09 mei 

Zondag 20 mei 

Donderdag 10 mei 

Maandag 14 mei 

Dinsdag 15 mei 

Woensdag 16 mei 

Vrijdag 18 mei 

Dinsdag 22 mei 

Maandag 21 mei 

Woensdag 23 mei 

Donderdag 24 mei 

Vrijdag 25 mei 

Maandag 28 mei 

Dinsdag 29 mei 
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Welkom 

Donderdag 07 juni 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Kamerbezoek (Barkendeir) 

15u00  Handverzorging (‘t Gelaag) 

 

15u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Geuren herkennen (Barkendeir) 

14u00  Afscheid van Shane 

 

10u15  Grote uitstap Heidepark 

 

14u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

14u00  Voelbingo (Barkendeir) 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Rusthuisclown (Barkendeir) 

Woensdag 30 mei 

Vrijdag 08 juni 

Woensdag 06 juni 

Marcel Ternest 

k 006 

10 april 2018 

Maria-Theresia 

k 018 

18 april 2018 

Donderdag 31 mei 

Dinsdag 05 juni 

Vrijdag 01 juni 
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Jarigen in mei 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 
 

 

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 

Adrienne Wagemans K 158 12 mei 90 jaar 

Eugenie Leeman K 024 18 mei 82 jaar 

Irene Tilleman 

k 018 

30 maart 2018 
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Jarigen in mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Maria Meersman flat 362 is verhuisd. 

Zij woont vanaf 17 april in WZC De Reiger 

 

Julia Vermeulen Flat 130 07 mei 85 jaar 

Annie Bollaert Flat 251 13 mei 84 jaar 

Maria Van Raemdonck Flat 124 23 mei 84 jaar 

Hendrik Kegels Flat 244 24 mei 86 jaar 

Lisette Scheppers Flat 240 24 mei 88 jaar 

Liliane De Wilde Flat 133 30 mei 74 jaar 
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Een woordje van Kaat … 

Dit is mijn laatste woordje voor jullie. Zoals ik vorige maand al geschreven had 

stop ik binnenkort als centrumleidster. Sophie zal mij opvolgen. Zij start op 2 

mei. Vanaf dan zullen jullie ons hier allebei zien omdat we nog twee weken sa-

men werken.  

De maand mei… er zijn heel wat feestdagen waardoor ’t Achterpoortje ook en-

kele dagen gesloten zal zijn: dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei, 

maandag 21 mei. Maar dit maken we graag goed met de activiteiten die deze 

maand zullen plaatsvinden.  

Graag zetten we deze maand de wereld-dag van de culturele diversiteit even in 

de kijker. Elk jaar wordt deze dag door UNESCO georganiseerd. Omdat ook wij 

deze dag niet zomaar voorbij willen laten gaan, organiseren wij een hele week 

van alles rond cultuur en diversiteit. We willen jullie allerlei informatie meege-

ven maar ook eens laten ondervinden wat een andere cultuur te bieden heeft 

en hoe deze verschilt van de onze. Dinsdag 22 mei starten we met Azië, dan 

gaan we over naar Afrika en we sluiten af met Latijns- Amerika. Heb je zelf af-

finiteit met een van deze werelddelen? Breng dan gerust materiaal, foto’s of 

kledij mee naar de activiteiten. Het belooft een aangename week te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder wil ik jullie allen nog het beste toewensen en hopelijk tot snel!   

Groetjes Kaat  
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Ik was er “geire” bij 
Film: Hop animatiefilm 

Op 5 april 2018  vond er in ’t Achterpoortje de dol-

gekke  film plaats van HOP. Deze humoristische film 

had echter weinig succes en er waren maar twee 

nieuwsgierige toeschouwers die toch wel tot het 

einde bleven en konden genieten van deze leuke 

film. 

 

 

 

 

 

Praatcafé: Speel mee en vertel over vroeger!  17/04/2018 

Op dinsdag 10 april organiseerde ‘t Achterpoortje een belangwekkend,  boeiend 

spel waarbij je positieve herinneringen kon ophalen door middel van soepele 

vraagjes en een kleurendobbelsteen. Dit leerrijk spel heeft kunnen bijdragen 

aan de  persoonlijke levenskwaliteit. De 15 deelnemers vonden dit een heel ge-

slaagde namiddag en vertelden heel uitbundig en uitvoerig over hun ervaringen 

toen zij nog kind waren. Zowel voor de andere deelnemers als voor ons was dit 

weeral een geslaagde als leerrijke ervaring. 
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ROEFELDAG: Cup-cakes maken 13/04/2018 

Op vrijdag 13 april ’18 stonden er 8 kinderen te popelen om lekkere cup-cakes 

te versieren samen met Marina, Godelieve en Marie-Jeanne. Dit was in het te-

ken van de Roefeldag.  Ingedeeld in twee groepjes van vier konden de kin-

deren zich heel creatief ontpoppen tot echte cup-cake kunstenaartjes. Het 

resultaat mag zeker gezien worden! Zie foto’s beneden. 

Workshop: Fotokaders maken 16/04/2018 

Ria en Marina hebben zich 

weeral eens creatief bewezen. 

In het teken van onze kerst-

markt eind december hebben 

ze prachtige fotokaders met 

rozen gemaakt van eierdozen.  
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KOOKWORKSHOP:  Tiramisu maken  20/04/2018 

Op vrijdag 20 april ’18 heeft Godelieve ons weer lekker verwend met een des-

sertje! De Italiaanse nationale trots: Tiramisu. Ondanks dat de eitjes niet met-

een wilde meewerken,  was het toch een uitmuntende lekkernij. Hieronder 

kan je zien welk smulfestijn het deze maand weer was. Allemaal goedgevulde 

buikjes! 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

               Dag van de Arbeid 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film Laurel en Hardy 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 16u00  Accordionist         € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

11u30 tot 18u30  Boottocht Lillo met 

                          Rivertours          € 25,00 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 17u00  Crea : Poppetjes maken 

19u30 tot 20u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop : 

                          Confituur              € 2,00 

 

            Pinkstermaandag 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga               € 2,50 

14u00 tot 17u00  Week van de cultuur en 

                          diversiteit : Azië    € 2,00 

19u30 tot 10u45  Yoga                    € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Week van de cultuur en 

                          diversiteit : Afrika  € 2,00 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Week van de cultuur en 

          diversiteit : Latijns-Amerika    € 2,00 

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

 

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 

 

14u00 tot 17u00  Bingo                     € 0,50 

Dinsdag 22 mei 
Vrijdag 04 mei 

Maandag 28 mei 

Woensdag 16 mei 

Dinsdag 01 mei 

Maandag 07 mei 

Maandag 14 mei 

Maandag 21 mei 

Dinsdag 08 mei 

Woensdag 09 mei 

Vrijdag 25 mei 

Donderdag 24 mei 

Woensdag 02 mei 

Dinsdag 15 mei 

Vrijdag 18 mei 

Woensdag 23 mei 

Donderdag 03 mei 

Vrijdag 11 mei 

Dinsdag 29 mei 

Woensdag 30 mei 

Donderdag 31 mei 
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Donderdag 3 mei : film: Laurel & hardy 

Zin om nog eens een oude klassieker te be-

wonderen?  Dan moet je er zeker bij zijn! 

Het wereldbekende duo “den dikke en den 

dunne” meer gekend als Stan Laurel en Oli-

ver Hardy. Een echte aanrader voor diege-

nen die de tranen uit de ogen weglachen. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw 

maakten ze wereldwijd furore met hun 

gekke fratsen en schreven zij filmgeschie-

denis. 
 

Vrijdag 4 mei Accordeonist: Hugo Moeskops 

Wil je nog eens lekker swingen 

en uit je dak gaan ? Dan mag je 

zeker deze dansnamiddag niet 

missen! Heerlijke muziek, echt 

live gebracht en met klanken 

van een volledig orkest. Mooie 

zangnummers die het publiek 

zeker zal meezingen. Wil je 

niet dansen en wel meezingen 

en hou je van humor? Dan zorgt Hugo ook voor humoristische liedjes met de 

nodige moppen. 

Vergeet je zeker niet in te schrijven bij Kitty 
 

Maandag 7 mei : boottocht naar Lillo 

’t Achterpoortje gaat de stille wateren op met een boot van Rivertours. Dit is 

een heel interessante en amusante daguitstap. De wereldhaven in volle be-

drijvigheid. We verzamelen in ’t Achterpoortje om 10u in het cafetaria. De 

boot vertrekt om 11u30 vanop de Wilfordkaai en we komen terug om 18u30. 

Laat je meevoeren door de idyllische waterwegen van het Vlaamse land.  

Wees er snel bij om u in te schrijven! 

Kostprijs:  €25 exclusief eten en 

drank (mogelijkheid om te eten en 

drinken op de boot)  
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Dinsdag 15 mei: Workshop: Poppetjes maken 

Op dinsdag 15 mei zullen Ria en Marina terug met 

de creatieve mensen onder ons mooie gehaakte 

popjes maken om te verkopen op de kerstmarkt 

eind dit jaar, ten voordele van music for life. 

Wees geroepen om deel te nemen aan dit mooi 

initiatief.  

Uitzonderlijk dinsdagnamiddag om 14u.  

 

 

 

Vrijdag 18 mei: Kookworkshop: Confituur maken 

Zoals iedere maand zal er ook deze maand 

weer gekookt worden. Deze maand zal Go-

delieve ons leren hoe we heerlijke arti-

sanale confituur kunnen maken op groot-

moeders wijze. Je zal kunnen kiezen tus-

sen verse aardbeien of sappige abrikozen. 

Een zoete lekkernij om je te laten verlei-

den door aanwezig te zijn!  
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Azië 

 

Afrika 

 

 

Latijns Amerika 

Mei 2018 in de kijker 

Allerlei activiteiten rond kunst & cultuur  

Dinsdag 22 mei 

Donderdag 24 mei  

Vrijdag 25 mei 
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