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Info 

 

We staan ervoor en we moeten  

er door 
 

 

 

 
 

 

 

 

Het verder verloop van de bouwwerken kan u verder opvolgen via onze nieuws-
brief ‘Bouwinfo woonzorg Temse’. 

Ontwerp: Michiel van Bokhoven 

Bouwinfo woonzorg Temse 

De eerste nieuwsbrief over de bouwwerken op 

onze OCMW site is een feit.   

We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 

ondergrondse parking, een lokaal dienstcen-

trum en een nieuwe centrale keuken. 

Met deze bouwinfo willen we u regelmatig in-

formeren over het verloop van de werken en de 

mogelijke hinder die dit met zich zal meebren-

gen. 

 

Welkom ! 
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Met de zomer in aantocht komen er zeker nog warme dagen aan. 

Er word binnen ons Woonzorgcentrum extra drank voorzien zoals ice tea, heel 
belangrijk om bij deze dagen voldoende te drinken! 

In het animatielokaal word ook steeds de airco aangezet. Bewoners die nood 
hebben aan de friste zijn hier steeds welkom.  
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Even voorstellen 
 

Griet De Roeck—Hoofdverpleegkundige Lijsternest 

Ik ben Griet, 39 lentes jong en woonachtig te Temse.  

Ik ben de trotse eigenaar van twee geweldige honden, 
een Japanse akita en een mopshondje. In mijn vrije 
tijd ga ik regelmatig wandelen met de honden, zowel 

aan de Belgische als aan de Nederlandse kuststreek. 

Ik ben afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige 

en heb 8 jaar gewerkt in Boechout. Daarna ben ik te-
werkgesteld als verpleegkundige in woonzorgcentrum 

‘t Blauwhof. Enkele maanden geleden heb ik de heuge-
lijke overstap gemaakt naar woonzorgcentrum De Rei-
ger om als hoofdverpleegkundige een waardig opvolger 

te zijn voor Peter Rombaut. Ik wil hem bij deze dan 
ook bedanken voor zijn deskundige informatie en aller-

lei weetjes die hij aan mij heeft doorgegeven om het 
Lijsternest verder in goede banen te leiden. 

 

 

Ann Boon-Zorgcoach Zwaluwnest en Ooievaarsnest 

Mijn naam is Ann Boon, ik 47 jaar jong, geboren in Sint
-Niklaas en woonachtig te Belsele. 

Ik ben een fiere mama van een 15 jarige zoon Xander. 

Ongeveer 24 jaar geleden ben ik gestart als kinesiste in 

ziekenhuis De Pelikaan. In die periode behandelden wij 
ook in rustoord De Reiger al vele patiënten. Vorig jaar 

ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan als zorgcoach 
van het Zwaluwnest en Ooievaarsnest om de uitsplit-

sing van afdeling 2 vlot te laten verlopen. Peter heeft 
mij onder zijn vleugels genomen om mij de knepen van 
het vak te leren. Waarvoor mijn dank. 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Persoonlijk voornaamwoord – prikbeestje 

2. Magisch eiland uit Johan en de Alverman 

3. Droom van pasgehuwden 

4. Zo – droogschuur of droogoven bv. voor hop 

5. De andere mens 

6. Zenuwtrek – muzieknoot  

Onze vorige puzzel werd na 
trekking door een onschuldige 
verpleegstershand gewonnen 
door Georgette Huyben uit  
flat nummer 011 die dus van 
een lekker wijntje kan genie-
ten. Hier onze vakantiepuzzel 
die wat moeilijker is …. want u 
hebt ook wat langer tijd. Veel 
puzzelplezier ! 

7. Volume – tekenvloeistof (Engels) 

8. Restaurantje – eerste kwartier 

9. Ingenieur – loon 

10. Symbool van een bedrijf – Hollands stad-
je bij Utrecht  

Horizontaal : 

1. Rustperiode 

2. ‘Gemene, lelijke’, maar het  is ook 

een Franse rivier (eerste letter ge-

ven we u mee is een V ) en in Ba-

zel was het een adellijke familie 

eigenaar van kasteel Wissekerke, 

wat u kan helpen en de laatste 

letter is dan een E die u moet toe-

voegen …. 

3. Attentie 

4. Zo – Staat in de USA 

5. Arbeidzaam – tijdseenheid 

6. Getal – Lady Diana 

7. Persoonlijk voornaamwoord – wa-

terbron 

8. Golfterm – rondhout 

9. Ooit – kleinering 

10. Vastleggen  

 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 Z E K E R   B O O T 

2 O M A   O H   A V A 

3 O O K   B O F   E L 

4 M   A     N   A R E 

5   H   B E K A F   N 

6 B O E R   V   R N   

7 O H I O   A V I A   

8 G O   O S S E K A R 

9 E     D I T   A S O 

10 N A P   P   L   T E 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 28 mei: Platina bruiloft De Bruyne-Meersman 

We maken het niet gauw mee, een koppel dat hun 70-jarig jubileum viert. Wij 

prijzen ons gelukkig dat ze dit hier samen met ons wilden vieren. Maar niet al-
leen met ons. Hun familie was ook rijkelijk aanwezig en maakten er een gezel-

lige boel van. Samen met het bezoek en mooie aandenkens van het gemeente-
huis was het toch een namiddag om niet snel te vergeten. 

Maria en Frans prijzen zich gelukkig dat ze al die jaren al samen hebben mogen 
beleven. Wij hopen dat ze samen nog vele mooie jaren tegemoet mogen gaan . 

Dinsdag 5 juni: Verjaardagsborrel jarigen mei 

Met een hele bende jarigen zaten we rond de tafel voor een borrel, om te toos-
ten op onze jaren!  Er werd weer heel wat heen en weer gebabbeld, herinne-

ringen over vervlogen tijden maar ook kijken we steeds naar wat nog komen 
zal. Proficiat nogmaals aan alle jarigen! 
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Woensdag 6 juni: Honorine Michiels 101 jaar! 

Samen met familie en medebewoners van het Mezennest vierden we Honorine 
haar 101ste verjaardag. Zij is momenteel onze oudste bewoonster. Ze zag er ook 

fantastisch uit en was bij de pinken. Na de koffie met taart kwam Schepen De 
Graef met felicitaties alsook van onze Koning. Voorzitter en directeur brachten 

cadeaus en bloemen. Wij wensen Honorine nog mooie jaren toe hier in ons mid-
den. 

Dinsdag 12 juni: Uitstap Mannenclub 

We hadden voor vandaag onze jaarlijkse uitstap geboekt richting de koekenstad 
namelijk Antwerpen!  Om de vele files te vermijden maar ook vooral om het 

eens “anders” te doen verkozen we om de waterbus te nemen.  Dus met z’n al-
len richting Kruibeke om daar te water te gaan.  En niet te geloven, op een 

goede 20 minuten kwamen we reeds aan in ’t stad aan het “Steen”.  Amai, die 
waterbus nam nogal een vaart hoor!!  Daar aangekomen even stappen tot” bij 
de bomma”, een lekker terras waar onze bompa’s even konden rusten en …

drinken.  Nadien zetten we koers richting de kathedraal en daar hadden we 
ogen tekort om te kijken naar al dat moois!  Nadien nog een lekkere pint, wafel 

of ijsje op de grote markt en dan een spurtje om terug onze waterbus te halen 
richting Kruibeke.  Als we onze mannen mogen geloven is het een fantastische 

uitstap geweest!! 
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Donderdag 14 juni: Gouden jubilé De Beys- Govaerts 

Een gouden bruiloft voor Jean-Pierre en Marie-José. Samen met hun familie en 
medebewoners hadden ze een aangename namiddag. De beentjes werden nog 

eens los gezwierd. Een lekkere kop koffie met taart mocht zeker niet ontbre-
ken. Schepen Debbie Vermeiren vertegenwoordigde onze burgemeester met de 

nodige felicitaties en cadeaus. Onze voorzitter en directeur waren ook van de 
partij met bloemen en wensten het paar nog 

mooie jaren toe. Nogmaals proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 14 juni: Kaas- en wijnavond 

Met 98 bewoners waren we ingeschreven voor onze jaarlijkse kaas- en wijn-
avond. Heel mooi verzorgde bordjes met verschillende kazen, fruit en studen-

tenhaver. Het water kwam in de mond alleen al bij het zien hiervan. Natuurlijk 
mocht er goed glas wijn niet ontbreken. Het was een aangename avond, lek-

ker genieten van de kaas in gezelschap. Onder een gezellige sfeer smaakt het 
des te beter. Dank aan het al het personeel die hier mee voor gezorgd hebben!  
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Vrijdag 15 juni: Voorstelling “de Rode Duivels” 

Naar aanleiding van het wereldkampioenschap voetbal maakten we vanmiddag 
even de tijd om de Belgische delegatie namelijk de “Rode Duivels” voor te stel-

len.  Onze sportieve bewoners zaten klaar om te horen hoe het parcours van 
onze duivels er zal uitzien en ook natuurlijk het belangrijkste: welke duivels 

zitten er nu in Rusland? Eén voor één werden ze voorgesteld met de nodige uit-
leg en onder luid applaus werd onze plaatselijke (Tielrode) vedette Jan Ver-

tonghen getoond.  Op het eind kon iedereen nog een gokje wagen op de drie 
wedstrijden van de eerste ronde.  Benieuwd …of onze Rode Duivels …deze keer 
wereldkampioen worden.…Wij duimen alvast!!! 

 

Dinsdag 19 juni: Leerlingen Heilig Hart school op bezoek 

De leerlingen van het tweede leerjaar van de H. Hart school brachten ons een 

aangenaam uurtje vertier. Ze brachten dans en toneel. Leuk om naar te kijken, 
onze oogjes blonken. Waar is den tijd dat wij dat ook konden? Een enkeling 
heeft het toch nog gewaagd om een dansje mee te placeren. Dank u wel leer-

lingen en juf, ook voor het leuke knutselwerkje dat jullie voor onze bewoners 
gemaakt hadden. 
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Donderdag 21 juni: Diamanten bruiloft Verdickt Werner - Verhelst Maria 

21 juni 1958 zijn Werner en Maria in het huwelijksbootje gestapt. Hun diaman-
ten bruiloft konden we natuurlijk niet zomaar laten passeren. Maria heeft met 

familie en medebewoners in de feestzaal genoten van deze speciale dag. Ver-
mits Werner pas terug uit het ziekenhuis was en niet naar de feestzaal kon ko-

men zijn we met Maria rond 15u naar de kamer getrokken. Burgemeester, voor-
zitter en directeur brachten daar de nodige felicitaties, bloemen en cadeaus.  

Zo hebben ze samen toch de créme-supréme beleefd. Ze straalden. Bij deze 
nogmaals een dikke proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 21 juni: voorbereiding notenporto 

De meeste onder ons weten dat er op on-

ze Kerstmarkt notenporto te verkrijgen is. 
De voorbereidingen hiervoor zijn nu ge-

start! Julien en Jef hebben voor de noten 
gezorgd en volgen alvast het recept en de 
rijping op. Nu zes maand trekken ….. en 

ja hij is altijd super lekker! 

 

Maandag 25 juli: Verjaardagsborrel jarigen juni. 

Het is weer eind van de maand en dan zitten we rond de tafel met alle jarigen 

van de maand. Met een hapje en een drankje komen ook de lippen wat losser 
en word er iets meer verteld…..Proficiat aan allen!  
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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 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u30  Ronde tafelspelen  (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u30  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel  (Zwaluwnest) 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  IJssalon (feestzaal) 
            Vanaf 14u00 in de feestzaal. In het  

            wielewaalsnest komt het karretje 

            ook langs, net zoals op alle andere 

            afdelingen bij de bewoners die niet 
            naar de feestzaal kunnen komen 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek op muziek  (Mezennest) 

14u30  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Mannenclub 
           Rond 13u30 verzamelen aan het 

            onthaal, er volgt een verrassing! 
            bij mooi weer, petanque 
14u00  Monopoly (Lijsternest) 

 

           Dag van de Vlaamse Gemeenschap 

 

10u00  Gebedsdienst                      * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Buitenspelen  
          (Wielewaalsnest en Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
13u00  Uitstap (Wielewaalsnest) 

            volgens inschrijving 

14u00  Koffie op grootmoeders wijze 
            (animatielokaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
14u30  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 
14u00  Spelactiviteit  (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet    
          (Zwaluwnest - k 301 tot en met k 314,  
            in de dagzaal) 

14u00  Snoezelen 
14u00  Begeleide tuinwandeling 
            (alle afdelingen) 

Maandag 16 juli 

Vrijdag 13 juli 

Dinsdag 17 juli 

Maandag 09 juli 

Woensdag 18 juli 

Donderdag 19 juli 

Dinsdag 03 juli 

Maandag 02 juli 

Woensdag 04 juli 

Donderdag 05 juli 

Vrijdag 06 juli 

Dinsdag 10 juli 

Woensdag 11 juli 

Donderdag 12 juli 
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09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Valies van het verleden 
           (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

14u30  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u30  Beweging (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Zomerquiz (feestzaal) 

Dinsdag 24 juli 

Maandag 23 juli 

Woensdag 25 juli 

Donderdag 26 juli 

Vrijdag 27 juli Vrijdag 20 juli 

Maandag 30 juli 

Dinsdag 31 juli 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
13u00 ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Petanque of curling 
            naar gelang het weer binnen of 
            buiten 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

14u00  Fit-o-meter (Zwaluwnest) 
14u30  Gymnastiek op muziek  (Mezennest) 

14u30  Ronde tafelspelen  (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

 

10u00  Gebedsdienst                      * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen (Feestzaal) 

Vrijdag 03 augustus 

Woensdag 01 augustus 

Donderdag 02 augustus 

Maandag 06 augustus 

Dinsdag 07 augustus 

Woensdag 08 augustus 

Donderdag 09 augustus 

Ook wij supporteren mee voor de Rode Duivels 
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09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet    
          (Zwaluwnest - k 315 tot en met k 331,  

            in de dagzaal) 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

14u30  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

           O.L.V. Hemelvaart 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Begeleide tuinwandeling 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00 Oma’s koken (animatielokaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 
12u00  BBQ (feestzaal) 

            Voor alle ingeschrevenen, aperitie 

            vanaf 12u00 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Mezennest) 
14u00  Verjaardagsborrel juli en augustus 
            De jarigen van juli en augustus 

            worden verwend met een hapje en 

            een drankje in de feestzaal 

14u30  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

14u00  Snoezelen 
14u00  Manicure op de kamers 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

14u30  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

Vrijdag 10 augustus 

Dinsdag 14 augustus 

Maandag 13 augustus 

Woensdag 15 augustus 

Donderdag 16 augustus 

Vrijdag 17 augustus 

Maandag 20 augustus 

Dinsdag 21 augustus 

Woensdag 22 augustus 

Donderdag 23 augustus 

Vrijdag 24 augustus 

Maandag 27 augustus 

Dinsdag 28 augustus 

Woensdag 29 augustus 

Donderdag 30 augustus 

Vrijdag 31 augustus 

Maandag 03 september 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in juli 

Paula Van Britsom 
k 122 
07 juni 2018 

Liliana Weyn K 309 03 juli 84 jaar 

Pierre Moens K 228 04 juli 83 jaar 

Philibert De Smet K 402 07 juli 89 jaar 

Frans De Bruyn K 221 12 juli 91 jaar 

Monique de decker K 406 15 juli 73 jaar 

Irena Van de Velde K 204 15 juli 95 jaar 

Kamiel Pauwels K 124 20 juli 88 jaar 

Frans De Lamper K 224 21 juli 91 jaar 

Pauline De Pauw K 011 22 juli 88 jaar 

Juliana De Block K 014 24 juli 90 jaar 

Elivra Borghgraef K 128 24 juli 82 jaar 

Jozef Soet 
k 322 
21 juni 2018 

Marcella Armerotte 
k 322 

21 juni 2018 
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Jarigen in augustus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Lutgardis Raemdonck K 028 02 augustus 82 jaar 

Lisette Vermeulen K 405 03 augustus 70 jaar 

Maria Smet K 301 04 augustus 96 jaar 

Clemencia Van San K 403 04 augustus 91 jaar 

Robert Vergauwen K 123 04 augustus 91 jaar 

Maria Vansteenkiste K 102 06 augustus 84 jaar 

Clara Vansteenkiste K 120 06 augustus 84 jaar 

Marie-Helene Borghgraef K 127 12 augustus 93 jaar 

Paula Born K 212 12 augustus 84 jaar 

Frans Eggers K 016 15 augustus 81 jaar 

Paula Mertens K 103 18 augustus 90 jaar 

Marie Louise Maes K 124 21 augustus 86 jaar 

Theresia Van de Vijver K 322 21 augustus 83 jaar 

Anita Tronckoe K 002 23 augustus 89 jaar 

Wera Peglowskaja K 035 29 augustus 92 jaar 

Marie Van Wauwe K 109 29 augustus 72 jaar 

Emma Matheuwezen K 020 31 augustus 89 jaar 

Maria Goeman—Zuster Aleydis 
k 006 

06 juni 2018 

August Van Poeck 
k 122 
28 mei 2018 
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Paula Van Britsom 
k 130 
06 juni 2018 , naar WZC De Reiger k 122 

Lucienne Van Riel 
k 130 

opname 11 juni 2018 

Kortverblijf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivonne Cornelis 
k 414 
15 juni 2018 opname 
25 juni 2018 terug naar huis 

Francine De Leenheer 
k 031B 
18 juni 2018 opname 

Maria Seghers 
k 310 KV 

15 juni 2018 terug naar huis 

Annie Mys 
k 310 KV 

19 juni 2018 opname 
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Vrijwilligersnieuws 
Aan alle vrijwilligers een woordje van dank voor hun inzet groot of klein. We 
zijn blij dat jullie zich zo inzetten voor onze bewoners. Het is een meerwaarde 

voor ons woonzorgcentrum. Een extra dankwoordje voor Julien en Maria die de 
voorbije weken dubbele schift gedraaid hebben voor het inrollen van het dage-
lijks bestek tijdens de afwezigheid van Pieter. Pieter, alvast spoedig herstel. 

Fijne vakantie voor iedereen! 

 

 

Vreemd bezoek 
Donderdag 26 juni werden we eventjes opgeschrikt. In het ooievaarsnest werd 
bij het openen van de gordijnen een papegaai gespot tussen het venster en de 
zonnewering. Er werd geprobeerd het beestje binnen te lokken wat ook vrij 

vlot lukte. Maar van waar kwam deze vogel? Jaklien plaatste dit op “Nieuws en 
geruchten” en binnen de kortste keren was er reactie. Een man uit de Vooruit-

gangstraat was zijn papegaai kwijt en was toch lichtelijk in paniek. Hij was al 
in de buurt gaan zoeken. Een buurvrouw is hem te hulp geschoten en heeft snel 

dit bericht gelezen. Zij is de papegaai komen halen. Wij opgelucht dat het 
beestje terecht is en baasje gelukkig dat hij zijn huisdier terug heeft. 
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 01 juni :  Aromatherapie Barkendeir en ‘t Gelaag 

Welke reukjes kunnen onze bewoners herkennen zonder te kunnen zien  van-
waar die komen ?? !!! Dit was niet zo een makkelijk opgave, want van  de 10 
geuren die onze animatrice  liet ‘ruiken’ kwamen er maar 3 goede antwoorden 

uit. De antwoorden die onze bewoners gaven waren wel  grappig (). Ze von-
den het een leuke middag. 

Maandag 04 juni :  rijdend winkeltje en bibliotheek 

Onze vrijwilliger Ronny was weer mooi op tijd met zijn bestellingen en 
‘marchandise’. Intussen trokken we alle registers open voor onze grote uitstap 
van ’s anderendaags : rolstoelen klaarzetten, spelletjes, reservekledij, medica-
mentjes en de plannen voor het op- en afstappen. Alles moest tiptop geregeld 
zijn om de dag van morgen vlekkeloos te laten verlopen. Zo ook het weer dat 
we bestelden en het eten en  …. ons goed humeur. Het zag er maandag al pri-
ma uit !!!! 

Dinsdag 05 juni : grote uitstap Heidepark 

Voilà : de grote dag was aangebroken. Het voltallig personeel stak een tandje 
bij om alle residenten tijdig klaar te krijgen. Vanaf een uur of tien konden we 
‘embarkeren’, met of zonder rolstoel of een klein vliegreisje met de veilige 
lift. Om een uur of elf vertrokken we naar Heidepark in Waasmunster en daar 
konden we reeds genieten van  een lekker aperitiefje, gezellig buiten op de 
‘binnenplaats’. Een klein uurtje later hielden we dan na een welkomstwoordje 
onze uitgebreide diner : er was ook nog een dessertje van ijs. Na de koffie en 
de nodige zorgen na het eten verdeelden we ons in een drietal groepjes  : voor 
een wandeling (het weer was betrokken maar toch aangenaam en niet te 
warm), voor de volksspelen en voor een spannende bingowedstrijd. We sloten 
af met een lekker stuk taart en een afsluitend tasje …. En dan deden we op 
een uurtje de grote verhuis terug richting ons Blauwhofke waar we met open 
armen werden ontvangen. Moe en tevreden en gelukkig. Het was een mooie 
dag geweest. Met onze speciale dank aan gans de ploeg van Heidepark :  Alde-
gonde, Pol, Els en de andere verantwoordelijken en kokers, bakkers en afwas-
sers daar !!!! Geniet ook nog maar wat van de foto’s. 

Woensdag 06 juni : voelbingo Barkendeir en kamerbezoekjes ‘t Gelaag 

‘Wat zit er in de zak’ …..  zonder te kijken, geen makkelijk opdracht. Vandaag 
gingen we voelen om te kunnen raden wat er in zat. Rarara, altijd spannend, 
zeker als er allerlei rare vormen, zacht of hard in zitten wat natuurlijk hila-
risch kan worden en ook een beetje griezelig. Misschien zat er ook nog een 
‘extraatje’ aan vast ???? Intussen werd er beneden en bij kamerbezoek druk ge-
werkt aan de rolstoelen van onze nieuwkomers. Alles moet immers up to date 
blijven ! 
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Donderdag 07 juni : kamerbezoekjes 

Het zijn die kleine rustige momentjes waar we individueel tijd maken voor on-
ze residenten die soms zoveel deugd doen. Ze staan niet altijd in onze activi-
teitenkalender maar zijn heel belangrijk. Intussen deelden we nog het verslag 
van onze gebruikersraad uit en konden we met enkele mensen wat snoezelacti-
viteiten doen of even een ‘privémuziekconcertje’ geven. 

Vrijdag 8 juni : Zingen 

Vandaag zongen we bekende liedjes uit de oude doos, ‘Zing maar mee’ was on-
ze leuze en dat deden we dan ook met de begeleiding van een vaste en zekere 

zuivere stem : die van onze animatrice Inge (en een ceedeetje …  ). 

Maandag 11 juni : sjoelen Barkendeir 

Ons vaste sjoelers staan paraat om de schijven nog eens te laten schuiven. De 
ene heeft al wat meer kracht dan de andere, de schijven belanden dan ook 
soms op de grond in plaats van in de gleuf. 

Dinsdag 12 juni : zomerconcert Barkendeir cafetaria 

Als Michiel er hem achter zet (we bedoelen dan zijn ‘klopijzer of piano en dat 
is een prachtig instrument) weet hij anderhalf uur van geen ophouden. Non 
stop muziek dus van klassiek naar jazz, modern, Zuid- Amerikaans, schlagers, 
potpourri-meezingers en bekende melodietjes uit onze Vlaamse liederenschat 
of uit onze jeugd. Er werd gedanst, meegezongen en een drankje en hapje ge-
nuttigd intussen en op het einde beloofde de huismuzikant van dienst plechtig 
een ‘auf Sieder Wehen’. Met de tranen in onze ogen wuifden wij hem dan toch 
maar uit …. Volgende week is het aan ’t Gelaag. 

Woensdag 13 juni : gebedsdienst, bewegen met Tim & Inge en wafelbak jari-
gen ’t Gelaag 

Onze gebedsdienst werd weer druk bezocht en we kunnen  u ook al meedelen 
(zie ook activiteitenkalender juli en augustus) dat deze gebedsdiensten met af-
wisselend Diaken mark en Diaken André als voorganger doorgaan op woensda-
gen 11 en 25 juli en woensdagen 8 en  22 augustus. We heten jullie welkom. 
Terwijl ze op de Barkendeir alle spieren los maakten  , smulden ze op ’t Gelaag 
van een lekkere wafel met slagroom voor de jarigen van de maand juni : Greta 
Bauwelinck en Roger Meersman. Nogmaals proficiat !!! 

Donderdag 14 juni : opening wereldkampioenschap Voetbal en megabingo ‘t 
Gelaag 

Wij lieten ze maar lekker voetballen, voorlopig, want onze Belgen moeten toch 
maar pas op 18 juni beginnen. De verwachtingen zijn natuurlijk wel hoogge-
spannen. Intussen speelden we op ’t Gelaag nog eens een ouderwetste Bingo-
wedstrijd beneden, altijd goed voor een uurtje plezier, inbegrepen de toekij-
kers. Iedereen kon met een leuk prijsje naar huis. 
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Vrijdag 15 juni : Balou en wandelen 

Ons Balouke kwam in de voormiddag onze bewoners nog eens een bezoekje 
brengen. Da klein ‘venteke’ trippelde en sprong van schoot naar schoot om te-
gen de middag ‘wa moekes’ te gaan uitrusten bij het baasje. In de namiddag 
gingen we met al onze residenten eens lekker buiten wandelen om te genieten 
van het zonnetje. 

Maandag 18 juni : bibliotheek en zomerconcert ’t Gelaag (living) 

De Boeken van het Rode kruis werden opgehaald, want vanaf vandaag lenen we 
de boeken uit van de bibliotheek van Temse. In afwachting van de eerste wed 
strijd van onze Rode Duivels speelden en zongen we beneden in de living, tij-
dens ons zomerconcertje, de sterren van den hemel …….. tot grote vreugde en 
vrede van iedereen. 
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Dinsdag 19 juni : ijssalon 

We verhuisden gezwind naar boven en bij een rustig muziekje, een dansje hier 
en daar  en wat gezelligheid in onze cafetaria genoten we van een serieuze 
coupe aardbeien met slagroom en koffie etc. Alles zat erop en eraan en het 
was echt ‘cremerie-dag’ zoals in de goede oude tijd. Met dank aan de vele hel-
pers ! 

Woensdag 20 juni : reminiscentie ’t Gelaag  

Vanuit een klein voorleesmoment waren we vertrokken voor een goed uurtje 
‘over vroeger’, waar al snel de nodige verhalen te berde kwamen over ’t Foort 
in Temse . En dan vliegt de tijd zo om. 

Donderdag 21 juni : voorleesmoment 
bibliotheek 

Het ging vandaag over de oorlog die ze 
zelf nog meegemaakt hebben als jong 
meisje of jonge knaap. En dan komen 
de tongen bij zoveel foto’s en beeld-
materiaal al snel los ! 
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Vrijwilligersnieuws 
 
Meggy De Smedt en Tjörve Van den Bosch beëindigen hun werkzaamheden en 
activiteiten, resp. voor de bibliotheek en voor het ‘coiffure’ werk ’s woens-

dagsmorgens. Wij danken hen beiden voor hun inzet en wensen hen het aller-
beste toe. Onze vrijwilligers konden deze zomer ook weer van allerlei leuke 
dingen meegenieten, maar vooral staan zij dagelijks actief in om onze werking 

mee te ondersteunen. Wie zich geroepen voelt, zich graag inzet, houdt van so-
ciaal contact …..  is altijd welkom ! Onze volgend vrijwilligersvergadering gaat 

trouwens door op 13 september in het Ergo-lokaal om 11.15u. En de lijsten 
voor de griepinentingen liggen reeds voor jullie klaar of er is jullie over bericht 

via mail ! 

Even over denken 
We geven jullie hier nog een leuke foto van Aldegonde Van Britsom die dezer 

dagen afscheid nam in ons Blauwhof. Zij verhuisde met ons mee vanuit RVT De 
Pelikaan in het ziekenhuis en stond altijd voor iedereen klaar, ook als het eens 

iets extra’s moest zijn zoals laatst met onze grote uitstap. Ook echtgenoot Pol 
steekt steeds een bereidwillig handje toe. Aldegonde had ook best heel wat to-

neel- en zangtalenten wat we in onze show steeds konden opmerken (samen 
met collega Lieve …..). Aldegonde, ook namens onze residenten van harte pro-
ficiat en een fijne tijd toegewenst en altijd welkom  !! 

We kijken intussen vol verwachting uit naar juli en augustus. Jullie zullen ver-
derop wel merken wat er allemaal op het programma staat. Let op programma 

voor de maanden. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

14u00  zangkoor (‘t Gelaag) 

 

11u30  BBQ 

 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Hoger-lager 
14u00  Snoezelmiddag (‘t Gelaag) 

 

14u00  Handoefeningen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

 

09u30  Uno (Barkendeir) 

 

14u00  Tourmossels (Barkendeir) 

 

          Dag van de Vlaamse Gemeenschap 

 

09u00  Markt (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen 

Start sport– en bewegingsweek 

 

10u15  Bibliotheek 

11u15  Gazet en koffie (Barkendeir) 
14u00  Tourmossels (‘t Gelaag) 

14u00  Netbal (Barkendeir) 

 

14u00  Kegelen (Barkendeir) 

14u00  Rusthuisclown  (‘t Gelaag) 

 

10u00  Balou op bezoek 

14u00  Parcours met Tim en Inge 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

10u00  Bewegen met Tim en Inge 
14u00  Wandelen 

 

14u00  Cinema Roxy (podium) 

 

14u00  Rijdend winkeltje 
14u00  Zangkoor (Ergo) 

 

10u30  Gebedsdienst 

13u00  Uitstap (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

 

14u00  Rolstoelbeheer / Snoezel 

 

14u00  Wafelbak (Barkendeir) 

 

11u15  Gazet en koffie (Barkendeir) 
14u00  Sjoelen (Barkendeir) 
14u00  Handverzorging (‘t Gelaag) 

 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

14u00  Wandelmiddag (‘t Gelaag) 

Vrijdag 06 juli 

Maandag 02 juli 

Dinsdag 03 juli 

Woensdag 04 juli 

Maandag 30 juli 

Donderdag 05 juli 

Maandag 09 juli 

Dinsdag 10 juli 

Woensdag 11 juli 

Vrijdag 13 juli 

Dinsdag 17 juli 

Maandag 16 juli 

Woensdag 18 juli 

Woensdag 25 juli 

Vrijdag 27 juli 

Donderdag 26 juli 

Donderdag 19 juli 

Vrijdag 20 juli 

Maandag 23 juli 

Dinsdag 24 juli 

Dinsdag 31 juli 
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Uit de oude doos 
RECLAME Persil 

 

14u00  Voorleesmoment (‘t Gelaag) 

14u00  Kamerbezoek (Barkendeir) 

 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  Wandelmiddag (Barkendeir) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

10u30  Gebruikersraad 
14u30  Bingo 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Oma’s keuken 

 

11u30  Frietmobiel 
14u00  Schoonheidssalon 

 

10u00  Bibliotheek 
11u30  Gazet en … (Barkendeir) 
14u00  Hoger-lager (Barkendeir) 

 

14u00  Gezellig samenzijn (Barkendeir) 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

           OLV Hemelvaart 

 

14u00  Zangkoor 

 

11u30  Over vroeger (‘t Gelaag) 
14u00  Rusthuisclown 

 

08u30  Ontbijt (‘t Gelaag) 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Bewegen met Tim en Inge 
14u00  Wandelmiddag (‘t Gelaag) 

 

14u00  Rolstoelbeheer / Babiel 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 
14u00  Wij maken advocaat (‘t Gelaag) 

 

14u00  Wandelen of buiten zitten 
          (Barkendeir) 
14u00  Reminiscentie (‘t Gelaag) 

 

11u15  Wafelenbak jarigen (Barkendeir) 

 

14u00  Snoezel en handmassage 

 

14u00  Confituur maken 

 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 
11u15  Babbel en gazet (‘t Gelaag) 
14u00  Uno (Barkendeir) 
14u00  Huishoudelijke werkjes (‘t Gelaag) 

Woensdag 01 augustus 

Woensdag 08 augustus 

Vrijdag 10 augustus 

Donderdag 16 augustus 

Donderdag 02 augustus 

Vrijdag 03 augustus 

Maandag 06 augustus 

Dinsdag 07 augustus 

Maandag 13 augustus 

Dinsdag 14 augustus 

Woensdag 15 augustus 

Maandag 20 augustus 

Woensdag 22 augustus 

Donderdag 23 augustus 

Vrijdag 24 augustus 

Maandag 27 augustus 

Dinsdag 28 augustus 

Woensdag 29 augustus 

Donderdag 30 augustus 

Vrijdag 31 augustus 

Maandag 03 september 

Dinsdag 21 augustus 
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Jarigen in juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Rosette Osselaer K 151 08 juli 71 jaar 

Charles Gielen K 017 15 juli 88 jaar 

Amelia Van Damme K 147 20 juli 82 jaar 

Yvonna Janssens K 148 22 juli 95 jaar 

Louisa Van Cleemput K 133 27 juli 90 jaar 

Maria Van Broeck K 143 82 jaar 82 jaar 

Maria Loeman 
k 003 
15 juni 2018 

Lucienne De Wit K 150 03 augustus 89 jaar 

Blanche Duerinck K 020 12 augustus 85 jaar 

Roza Van Valckenborgh K 028 16 augustus 82 jaar 
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Jarigen in juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in augustus 
 

 

Lodewijk Verbraeken Flat 014 12 juli 93 jaar 

Georgette Lippens Flat 242 13 juli 85 jaar 

Irena de Cock Flat 239 14 juli 89 jaar 

Eliane Dargent Flat 241 22 juli 93 jaar 

Georgette Amelinckx Flat 356 27 juli 87 jaar 

Arthur Schietse Flat 354 29 juli 83 jaar 

Emilia Moortgat Flat 244 08 augustus 84 jaar 

Irma Van Walle Flat 248 10 augustus 83 jaar 

Laura Van Landeghem Flat 013 11 augustus 84 jaar 

Angelique Varewyck Flat 235 24 augustus 83 jaar 

Astrid De Parade Flat 249 29 augustus 82 jaar 
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Een woordje van Sofie … 

De zomer is nog maar net in het land en daar komt de 
vakantie alweer aan. Juli en augustus, de maanden bij 
uitstek om er even op uit te trekken, te genieten van 
het mooie weer, mensen te ontmoeten,…. Ook de me-
dewerkers van het LDC en onze trouwe vrijwilligers ne-
men ieder op hun beurt een welverdiende ‘break’.  

 

 

 
Wie tijdens de zomermaanden (en ook erna) wil deelnemen aan een culturele 
activiteit of een lekkere hap wil eten in het dienstencentrum kan dit vanaf 
01/07/2018 aan kortingstarief met de Sleutelpas. Deze pas kan aangevraagd 
worden door iedere inwoner van Temse die recht heeft op een verhoogde tege-
moetkoming (via het ziekenfonds) of een leefloon ontvangt. 

 

Voor meer informatie kan je bij mij te-
recht.  
Bel naar 03/710.26.05 of mail naar cen-
trumleider@ocmwtemse.be. Je kan de 
pas ook zelf rechtstreeks aanvragen bij 
de balie van de gemeente of via het 
OCMW Temse. Vergeet in dit geval niet 
om je attest verhoogde tegemoetkoming 
of leefloon mee te nemen.  

 

 

 

 

Geniet je zelf ook graag eens van het mooie weer 
en maak je graag eens een fietstochtje in de 
buurt? Vanaf heden kan dit met onze elektrische 
bakfiets de Vélo-„droom”. Een vrijwilliger brengt 
je naar de gewenste bestemming. Reserveren doe 
je bij de medewerkers van het LDC of bij mij. Je 
kan de fiets huren van maandag tot en met don-
derdag in de namiddag. Op vrijdag zijn ritjes mo-
gelijk in de voormiddag. 
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Ik was er “geire” bij 
Film – Annie 

 

 

Plechtige inhuldiging Vélo-„droom” 

Klaar voor de rit? De elektrische bakfiets Vélo-„droom” 
staat klaar voor een ritje. Gordels om en vertrekken 
maar!  

Op dinsdag 12 juni 2018 waren er heel wat kijklustigen af-
gezakt naar het lokaal dienstencentrum waar de elektri-
sche bakfiets werd voorgesteld en plechtig werd ingehul-
digd voor vertrek. 

Bij een hapje en een drankje konden de aanwezigen ken-
nismaken. De durvers waagden zich zelf al eens aan een 
eerste rit. Wie echt geluk had sleepte tijdens de tombola 
een tegoedbon in de wacht voor een gratis ritje. 

 

Op donderdag 7 juni 2018 werd in de namid-
dag de film Annie vertoond. De zes aanwezi-
gen maakten kennis met het verhaal van het 
elfjarige weesmeisje.  

Wist je dat? 

Het lied Tomorrow uit de film Annie een we-
reldwijde hit werd…   
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Warme dagen = zorg dragen 

Water, de rest komt later. 

Voel jij je niet lekker op een heel 
warme dag? Drink dan meteen meer 
water, zoek een koele plek op en 
rust. Bel onmiddellijk je arts als je 
twijfelt. 

Dit en nog veel meer werd verteld 
tijdens de infosessie die werd geor-
ganiseerd op donderdag 14 juni 
2018 rond de gevaren van de warme 
zomermaanden. .  

Een zevental geïnteresseerden kre-
gen tijdens het infomoment enkele 
belangrijke tips mee over hoe ze 
zichzelf en anderen het beste kun-
nen beschermen wanneer er een 
hittegolf dreigt.  

 

“De zomer in je bol vraagt een 

ijsje in je hand.”  

Ijssalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 juni 2018, bij de start van de zomer, was het in het dienstencentrum 
smullen geblazen. Meer dan 35 personen genoten van een lekkere coupe die ze 
zelf naar eigen keuze konden samen stellen. Verse aardbeien, advocaat, een 
toefje slagroom,… Al die lekkernijen samen met een bol vanille, chocolade, 
mokka of pistache…alles was mogelijk!. 
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Zomerbingo 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste donderdag van juni…de 28ste om precies te zijn was de kans bij uit-
stek om mooie prijzen te winnen. Tijdens onze maandelijkse bingo – activiteit 
hebben de aanwezigen weer getracht om als snelste een lijn of volle kaart 
aan te duiden. Winnaars werden in de watten gelegd met een mooi prijzen-
pakket. 

 

 

Kookworkshop: confituur maken 

 

Lekkere abrikozenconfituur maken? Dat is 
ook wat er binnen het LDC werd gedaan op 
vrijdag 29 juni 2018.  

Maak je ook graag thuis nog eens confituur…
met dit recept van Madam Confituur is succes 
verzekerd! 
 
Benodigdheden:  
* 1 kg abrikozen (zonder pit) 
* 500 g confituursuiker  
* sap van 1 citroen 
Maak de abrikozen schoon en snijd ze in stuk-
jes. Doe de stukjes in een kookpot en breng 
met 2 cm water aan de kook. Voeg het ci-
troensap toe. Voeg de confituursuiker toe. 
Laat deze goed oplossen in het fruitmengsel. 
Breng het geheel aan de kook en blijf goed 
roeren in de kookpot tot de confituur de ge-
wenste dikte bereikt. Schep de abrikozencon-
fituur in propere potjes. Doe het deksel erop 
en plaats de bokalen op hun kop. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Crea activiteit : 
                          Placemats maken 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

13u00 tot 17u00  Uitstap de Ster + Den 
                          Brockkelinck 
                            Vervoer en consummaties 
                            zelf te betalen 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot            Warme dagen = zorg 
                          dragen 
                             Prijsuitreiking 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Zomerse hapjes : 

                          Fruitsatés maken    € 1,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 0,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

 

14u00 tot 17u00  Zomerse filmvoorstelling 

 

Vrijdag 06 juli 

Maandag 06 augustus 

Woensdag 18 juli 

Maandag 02 juli 

Maandag 09 juli 
Maandag 13 augustus 

Dinsdag 03 juli 

Woensdag 04 juli 

Donderdag 02 augustus 

Woensdag 01 augustus 

Vrijdag 13 juli 

Woensdag 08 augustus 

Maandag 16 juli 

Maandag 23 juli 

Woensdag 25 juli 

Maandag 30 juli 

Donderdag 09 augustus 

Donderdag 16 augustus 

Maandag 20 augustus 

Woensdag 22 augustus 

Donderdag 23 augustus 

Maandag 27 augustus 

Woensdag 28 augustus 

Donderdag 29 augustus 

Vrijdag 30 augustus 
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Dit wordt juli en augustus 
Iedere maandag in juli en augustus: Kaarting en Rummikub 

Spelletjesfanaten opgelet! Ook in juli en augustus verwelkomt het lokaal dien-
stencentrum jullie graag op maandagen voor een partijtje Wiezen, Hartenja-
gen,… of een spelletje Rummikub.  

 
 

In augustus komen de kaarters ook nog een extra dag samen nl. op donderdag.   

 

 

Iedere woensdag in juli en augustus: Breiclub 

 
De breiclub gaat ook tijdens de zomer gewoon verder met het maken van hun 
mooie creaties.  

De liefhebbers van dit soort handwerk zullen wekelijks (met uitzondering van 
op feestdagen) verzamelen in de activiteitenruimte van het Lokaal Diensten-
centrum.  

Iedereen welkom op woensdag tussen 14 en 17 uur.  
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Dinsdag 3 juli 2018: Crea – activiteit placemats maken 

 
Creatievelingen kunnen aansluiten bij de workshop placemats maken. Er wordt 
hier gewerkt met verschillende materialen (krantenknipsels, foto’s uit tijd-
schriften,…). Wie dit wenst kan zelf foto’s meenemen. Aan het eind van de 
workshop worden de placemats gelamineerd. Heb je al inspiratie om een origi-
neel ontwerp te maken?  

 

Vrijdag 6 juli 2018: Uitstap Ster + Den Brockkelinck 

Er samen even gezellig op uit op vrijdag 6 juli 2018. We vertrekken rond 13.30 
uur richting Sint – Niklaas en keren uiterlijk om 16.45 uur terug. Wie wil kan 
een drankje bestellen en hapje eten in Den Brockellinck met zicht op de vijver. 
Wie het liever wat actiever heeft kan een gezellige wandeling in recreatiedo-
mein De Ster maken of op verkenning gaan met het treintje. 

 

Vrijdag 13 juli 2018: Prijsuitreiking Warme dagen = zorg dragen 

Op vrijdag 13 juli 2018 worden de win-
naars bekend gemaakt van de spaarac-
tie die werd georganiseerd in het ka-
der van Warme dagen = zorg dragen. 
Benieuwd wat de prijzen zijn die de 
winnaars mee naar huis nemen? We 
verwachten jullie rond 14.00 uur in de 
cafetaria van het LDC. Het is nog niet 
te laat om te sparen. Doe mee en 
maak kans! 
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Woensdag 22 augustus 2018:  Zomerse hapjes: fruitsatés 

Lekker, gezond en vooral verfrissend tijdens de zomer….onze fruitsatés. Klaar-
maken en meesmullen kan op woensdag 22 augustus in de namiddag. We verza-
melen in de activiteitenruimte van het lokaal dienstencentrum.  

 
 

Vrijdag 31 augustus 2018: Zomerse filmvoorstelling 

LDC at the movies! 

Een gezellige filmvoorstelling vanaf 14.00 uur in het lokaal dienstencentrum. 
We lichten alvast een tipje van de sluier op en geven het volgende prijs…zon, 
zee, strand, Frankrijk en veel lachen geblazen! 

Benieuwd welke film we gepland hebben? Kom een kijkje nemen en ontdek het! 

 

Verassingsactiviteit met muziek 

Datum en aanvangsuur worden later aangekondigd.   
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