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Info 
Lokale verkiezingen 

De lokale verkiezingen komen langzaam maar zeker 
dichterbij. Op zondag 14 oktober 2018 brengen alle 
Belgen hun stem uit. Door te gaan stemmen bepalen 
we mee bij de samenstelling van een nieuwe gemeen-
teraad en provincieraad.  

Vanuit de Vlaamse Ouderenraad wil men alle ouderen aanzetten om mee rich-
ting te geven aan het beleid van de toekomst. Ouderen warm maken om zelf te 
gaan stemmen en zo hun rol als actieve burger binnen de samenleving op te ne-
men is dan ook één van de acties waar de Vlaamse Ouderenraad op inzet. In 
plaats van te werken met een volmacht of een doktersbriefjes hoopt men erop 
dat zoveel mogelijk ouderen zelf naar de stembus trekken. Uw stem geeft weer 
welke thema’s voor u belangrijk zijn en welke weg u beleidsmakers wil zien in-
slaan in het belang van uzelf en/of uw kinderen en kleinkinderen. 

Geef daarom zelf uw stem(pel)! 

Bewoners van onze ouderenvoorzieningen hebben de keuze : 

 Zelf gaan kiezen = oproepingsbrief afhalen op administratie, bureau be-
woners met domicilie De Reiger = in zaal De Leeuwerck (Gasthuisstraat), 
bewoners met domicilie ‘t Blauwhof = in sporthal Het Gelaag (Sparrenlaan) 

 Kiezen met volmacht = wat hebt u nodig : oproepingsbrief bewoner, 
attest afwezigheid, formulier voor volmacht (te verkrijgen bij het gemeen-
tebestuur), uw eigen oproepingsbrief en uw identiteitskaart 

 Niet gaan kiezen = wij zorgen voor een attest afwezigheid en brengen 
dit verder in orde 

 

 

 

Nieuwe polo’s en T-shirts 

 

De vrijwilligers van de cafetaria van WZC 
De Reiger hebben de nieuwe polo’s reeds 
uitgetest. 

De T-shirts voor het personeel worden 
voor het eerst gedragen tijdens een van 
de volgende festiviteiten 
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We staan ervoor en we moeten 
er door 

 

 

 

Verder kan u steeds op de hoogte blijven van al het bouwnieuws via onze 
nieuwsbrief. 

 

Oude doos 
We planden dit jaar vele andere en nieuwe bewegingsactiviteiten in juli en 
daarmee sluiten we de bijna tienjarige periode van ‘De Ronde Van Steenrijk’ 
af. 

Vele kilometers werden afgefietst en ge-
traind (samen met de kine-activiteiten) en 
zeker de eerste jaren was er ook actieve 
participatie van het personeel, vrijwilligers 
en de familie en andere bezoekers. Het is 
altijd goed om na een tijd weer eens iets 
anders op te zoeken of iets te vernieuwen. 
We laten u graag ons ‘fietserke met de bak-
steen’ nog eens zien en nemen dan defini-
tief afscheid van deze leuke activiteit. 

Ontwerp: Michiel van Bokhoven 

Bouwinfo woonzorg Temse 
Op 21 augustus 
heeft Eandis de 
nieuwe hoogspan-
ningscabine ge-
plaatst. 

Intussen gaan de 
voorbereidende 
werken onvermin-
derd verder en 
staat er in septem-
ber staan nog de 
afbraak van de 
spoedgarage aan 
het ziekenhuis en 
het archeologische 
onderzoek op het 
programma. 
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Afscheid 
Eind juni namen we afscheid van Peter Rombaut, hoofdverpleegkundige van het 
Lijsternest. Hij was hier 14 jaar de verantwoordelijke van afdeling 2, dit in op-
volging van Odette De Cock. Hij kan nu genieten van zijn pensioen. 
Wij wensen hem het allerbeste toe, in goede gezondheid samen met zijn fami-
lie. 

Onderstaande foto’s : afscheid van personeel van het Lijsternest, het Zwaluw-
nest en het Ooievaarsnest. En van een afvaardiging van directie en raadsleden. 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
1. Moe 
2. Pretpark in Scandinavië 
3. Met een amper zichtbare top – Heilige 
4. Plekken – buitenste schutlaag 
5. Bevel – militair 

Onze zomerpuzzel bracht zeer 
veel correcte inzendingen met 
zich mee en we zijn jullie daar 
erg dankbaar voor. Hoe meer 
puzzels, hoe meer vreugd. Uit de 
9 juiste oplossingen kozen we 
met onschuldige hand Alfons 
Kruyner uit Mariadal 21 als win-
naar die met de fles gaat strij-
ken ! Hier volgt dan onze  
(moeilijke =uitdaging) septem-
berpuzzel waarmee wij  jullie 
veel plezier toewensen !  

6. in eigen land 
7. Venetiaanse rijkaard – voor 

in N.Y. 
8. Dag van blijdschap 

(blijdschap in het Spaans) 
9. Amerikaanse piot – roem – 

rivier in Breda 
10. Uitgerekt 

Horizontaal : 

1. Klastijd 
2. Luisterschelp – vettigheid 
3. Rommelige 
4. Lei neer – pikbeestje 
5. Actief Gezelschap – aan 

wie het toekomt – schuw 
bosdiertje 

6. Groot Geld – soort sneeuw 
7. Lengtemaat – geslachts-

ziekte 
8. Een kei in sport 
9. Vanbinnen – voorzetsel 
10. Gemeenschappelijke 

Dienst – eindje hout – 
grappig ding 

 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 A K A N T I E   L 

2   V I L A I N E   O 

3 A A N D A C H T   G 

4 A L D U S   O H I O 

5 N O E S T   U U R   

6   N R   E   D I   B 

7 E   W E       S P A 

8 G R E E N   I   R A 

9 E E N S   S N E E R 

10 L   S T R I K K E N 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 26 juni : Ontbijtbuffet Ooievaarsnest 

Om 8u waren de meeste al paraat om te kunnen genieten van ons uitgebreid 
ontbijtbuffet. Eerst een goed glaasje fruitsap. De koeken roken al van verre, 
evenals de koffie. Samen ontbijten is toch zo heerlijk, we eten dan toch een 
koekske of boterham meer want in compagnie smaakt het des te beter. Het va-
kantiegevoel was zeker aanwezig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 28 juni : Kiemen 

Zoals de gewoonte het wil, waren ook deze maand onze vaste ‘kiemers’ op 
post. Klaar om vol spanning hun kaart als eerste vol te krijgen. Lucien Todts 
mocht zich deze keer de gelukkige winnaar prijzen en de beker op zijn kamer 
laten pronken. Naast Lucien waren en nog enkele anderen die net naast de eer-
ste plaats grepen, maar zo toch ook een prijsje kregen. nl. Simonne Vercaute-
ren, Maria Dudkina, Marcella Van Herck en Lea Van Lombergen. Alle winnaars 
kregen een pot uiercreme, die vermoedelijk niet al te lang zal overleven. Want 
het is toch een wondermiddel. Het doet veel meer voor je huid dan het alleen 
maar hydrateren. 
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Vrijdag 29 juni : Pronostiek WK voetbal 

Allen klaar als goede Belgen om de voorstelling van onze “Rode Duivels” mee te 
maken.  Zoals het echte supporters betaamd, dronken we eerst een goede Bel-
gische pint alvorens naar de uitleg te luisteren.  De Rode Duivels werden één 
voor één voorgesteld en natuurlijk kreeg Jan Vertonghen een luid applaus, hij is 
dan ook onze plaatselijke vedette!  Nadien werd er uitleg gegeven omtrent on-
ze pronostiek en deze werd natuurlijk ook al ingevuld voor de eerste match…en 
nu hopen dat we wereldkampioen worden!! 

Donderdag 5 juli : IJssalon 

Bij deze zomerse temperaturen kon ons ijssalon niet ontbreken! In de feestzaal 
werden er mooie coupes dame blanche gemaakt door onze vrijwilligers, waar-
voor dank. Ook in het Wielewaalsnest werden de tafels mooi gedekt en kwam 
“de ijskar” langs. Voor bewoners op de verdiepen die niet naar de feestzaal 
konden komen was er ook een coupeke voorzien. Overal is er duchtig gesmuld, 
deze afkoeling kwam heel goed van pas. 

Dinsdag 10 juli : Mannenclub 

Een splinternieuw vogelpikspel hing te blinken in het ergo/animatielokaal. Dat 
was natuurlijk het moment om dit samen met onze mannen eens uit te testen!  
We dronken eerst een lekker pintje en verdeelden ons in drie groepjes.  De 
strijd kon beginnen!  En ja, het was aan sommigen te merken dat ze dit nog al 
gedaan hadden.  Onze namiddag was zeer vlug voorbij … en zo werd ons vogel-
pikspel ingezegend!! 
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Donderdag 12 juli : Kiemen 

Terug veel volk op post om te komen kiemen, waaronder ook enkele nieuwelin-
gen.  Welkom!!  Na ons tasje koffie ging Jef, onze omroeper, direct van start.  
Toch een klein oponthoud toen bleek dat er een nummertje uit de zak was ge-
sprongen…Nadien volledige concentratie en op het eind kregen we twee win-
naars nl. Achiel Janssens en Blanche Martens.  Na loting kon Blanche de beker 
in ontvangst nemen…en niet alleen de beker.  Deze maand kregen de eerste 5 
een lekkere doos pralines dus ook Emma Matheuwezen, Annie Peeraerts en 
Lutgart Raemdonck konden hiervan genieten.  Proficiat!! 

 

Dinsdag 17 juli : Koffie op grootmoeders wijze 

Een namiddag terug in de tijd, dit deden we met een koffiekransje. De koffie-
bonen eerst zelf malen en beetje pardaf erbij en opgieten met de moor door 
de koffiebusse. Men kon de koffie ruiken mijlen ver. Het smaakte en daarbij 
een lekker stuk verse vlaai, wat kan ne mens nog meer wensen. Het was een 
koffiekransje om over te doen want de herinneringen vlogen in het rond. 
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Dinsdag 17 juli : Uitstap Wielewaalsnest 

Met dit mooie weer profiteren we er van om een uitstapje te maken met onze 
bewoners van het Wielewaalsnest. We trokken voor afkoeling richting ‘De Ster’. 
We hebben een deugddoende wandeling gedaan tussen de bomen en na een be-
zoekje aan de dieren op de boerderij, trokken we richting ‘Den Brokkelinck’ 
voor een fris drankje. Een ijsje of een pannenkoek kon ook niet ontbreken. Ie-
dereen trok tevreden terug huiswaarts! 

Donderdag 19 juli : Ontbijtbuffet Zwaluwnest K301-K314 

Hoe zalig kan het leven zijn : opstaan toilet maken en aanschuiven aan een 
heerlijk ontbijtbuffet. Het glaasje fruitsap was mooi versierd met een aardbei 
erop.  We bakten eitjes met spek naar believen, gans het zwaluwnest genoot 
mee van de geur. Er werd genoten van de compagnie en al dat lekkers. Is 
steeds iets om naar uit te kijken! 
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Donderdag 19 juli: Uitslag pronostiek WK voetbal 

Dank zij de goede prestaties van onze Rode Duivels bleven onze bewoners maar 
pronostieken invullen! 55 bewoners namen actief deel. De punten werden na 
elke match bekend gemaakt en naar het einde toe werd het wel echt spannend 
wie in de top drie zou eindigen? Zowel voor onze Rode Duivels als voor onze be-
woners worden de prijzen op de meet gedeeld. Voor onze Rode Duivels, een 
dikke proficiat met hun derde plaats! Het beste ooit!!! En wie strandde bij ons 
op het podium? Als eerste Maria Van Damme, tweede Georgette Hellinckx en als 
derde Hubert Debruyne. Deze echte voetbalkenners kregen dan ook een leuk 
geschenk, geschonken via Els Tusschans vanuit de Belgische voetbalbond en een 
Belgische pint gevuld met Belgische pralines!! De volgende 8 met dezelfde pun-
ten kregen ook een Belgische sjaal!!  En nu op naar het 
E.K.!! 
We hebben ook het Belgisch volkslied gezongen :  

O dierbaar België 
O heilig land der vaad'ren 

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. 

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren, 
Wees ons doel in arbeid en in strijd. 

Bloei, o land, in eendracht niet te breken; 
Wees immer u zelf en ongeknecht, 

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken: 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. 
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken: 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. (x3)' 

 

Dinsdag 24 juli : Valies van het verleden 

Ook al moeten we het wat rustiger aan doen nu we een echte hittegolf doorma-
ken, we kwamen toch samen rond onze “valies van het ver-
leden”. Dit ging dan ook door in onze meest frisse ruimte 
namelijk het ergo/animatie lokaal want daar hebben we 
airco!! Het onderwerp vandaag was : Zomer!! Ja, hoe kon 
het ook anders met deze uitzonderlijke temperaturen! We 
vertelden honderduit over de vele vakanties die we mee-
maakten zowel in binnen-als buitenland. Ook herkenbare 
zaken en foto’s werden uit de valies gehaald en van de no-
dige commentaar voorzien…Vele herinneringen kwamen bo-
ven en er werd wel wat afgelachen!  En zo zorgde onze 
“duik” in de valies van 
het verleden toch voor 
een aangename 
“verfrissing” in deze war-
me dagen! 
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Dinsdag 31 juli: Zomerquiz. 

Wat een geluk dat we vandaag weer gebruik kunnen maken van onze “airco” 
ruimte want de hittegolf is zeker nog niet voorbij!  Het onderwerp van onze 
quiz is heel toepasselijk namelijk “de zomer”.  We konden drie deftige groepen 
maken en de vragen werden afgevuurd.  Uiteraard het ene al wat moeilijker 
dan het andere…maar we zijn hier toch ook om een beetje bij te leren hé!  Op 
het eind zagen we dat de drie ploegen bijna evenwaardig waren maar toch kon 
er maar één winnen namelijk “de deugnieten”. Zij werden dan ook getrakteerd 
met een lekker drankje in de cafetaria, schol! 

Donderdag 9 augustus : Kiemen 

Vandaag veel volk in onze feestzaal voor ons maandelijks kiemspel.  Ook onze 
vrijwilligers waren weerom van de partij, waarvoor dank!  Het spel kon begin-
nen maar het duurde wel even voor we een eerste kiem hoorden roepen.  Het 
was namelijk nieuwkomer Paula Van Britsom die als eerste eindigde deze keer.  
Proficiat!  Op de tweede plaats kwam Achiel Janssens en derde werd Maria 
Meersman.  Ook de volgenden op de 4de plaats deelden mee in de prijsjes…en 
dat was deze keer een bonnetje voor een gratis ijsje in onze cafetaria!  Een 
deugddoende verfrissing tijdens een hittegolf, niet?? 
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Vrijdag 10 augustus : Kookactiviteit Wielewaalsnest 

Enkele bewoners van het Wielewaalsnest 
kwamen mee naar het ergo lokaal om samen 
iets lekkers te maken.  Vele helpende han-
den maken licht werk wordt gezegd en dit 
was ook zo deze namiddag!  We maakten 
een lekker dessertje met als ingrediënten 
brood, eieren, melk, aardbeien, roomkaas 
en suiker.  Het leek wat op verloren brood 
maar dan wel met hartige vulling, mmm lek-
ker!  Nadien werd gezwind de afwas ge-
daan, waarvoor dank! 

 

 

Dinsdag 14 augustus : Ontbijtbuffet Zwaluwnest K315 - K331 

Het is volop vakantieperiode en wat past er 
dan beter dan een uitgebreid ontbijtbuffet. 
Deze maal konden de bewoners van het 
Zwaluwnest genieten van al dat lekkers. Er 
word goed gegeten en vooral genoten van 
het gezelschap. De herinneringen over ver-
vlogen tijden komen snel op gang en er 
word duchtig gelachen. Een dag zonder lach 
is een verloren dag! 

 

 

Maandag 20 augustus : Yoga 

Eerste kennismaking met Linda Van Bunder (vrijwilligster). Zij is yogalerares. 
Enkele bewoners hebben al een voorproefje gekregen maar vanaf september 
zal ze elke maandagnamiddag yogales komen brengen. Dit gaat door in het Ooi-
evaarsnest (4deV) om 14.00u. Iedereen welkom! 
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Dinsdag 21 augustus : Oma’s koken. 

We hebben weer heel wat snijwerk te verduren ge-
had, ajuin en véél prei. Een heerlijke preisoep met 
kaas, dat was smullen na onze inzet. Er volgde nog 
een lading fruit waar we een verfrissend slaatje met 
cachaca (soort rum) bereiden. Heerlijk bij deze zo-
merse temperaturen. 

 

Woensdag 22 augustus : Sangria maken 

Vijf lustige dames hebben ons bijgestaan om de grote hoeveelheid fruit voor 
Sangria te snijden. En ja hoor het was een hele karwei.  Dank aan Blondine De 
Bruyne, Maria Meersman, Maria Van Hove, Maria Van Damme en Lisette Vermeu-
len. Het zal smaken voor onze jaarlijkse BBQ. 

Donderdag 23 augustus : Barbecue! 

Alle hens aan dek vandaag want het was tijd voor onze jaarlijkse grote barbe-
cue.  Onze genodigden waren natuurlijk op de eerste plaats onze bewoners, 
ook hun partners waren van de partij, de raadsleden en onze vrijwilligers.  Voor 
deze laatsten was dit ook onder meer als bedanking voor al het vele belangelo-
ze werk dat zij hier verrichten.  Traditioneel begonnen we met een lekkere 
aperitief namelijk een sangria.  En nadien kon er ten volle gesmuld worden van 
het lekker gebakken vlees op de barbecue.  Voor deze gelegenheid hadden we 
twee bekende oud-gedienden bij het vuur namelijk Eugeen (gewezen chef-kok) 
en Peter (gewezen afdelingshoofd). Zij bakten erop los!  Ook twee bekende ge-
zichten aan de groentetafel Odette en Mariëtte die zorgvuldig alles op de bor-
den plaatsten. Onze bewoners genoten van al dit lekkers en dit samen met een 
glaasje wijn.  Nadien nog een lekker ijsje en een tasje koffie en onze namiddag 
kon niet meer stuk!  Bedankt ook aan al de helpers van de afdeling, het was 
aangenaam om samen te werken en zo verliep alles heel vlotjes!!! 
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Vrijwilligersnieuws 
We verwelkomen Nuray Kubin, zij komt vanaf september ons vrijwilligersteam 
versterken. Ze zal ons bewoners komen bezoeken en een praatje maken, ook 
wil ze mee op uitstappen als begeleiding. We heten haar van harte welkom! 

 

Ook verwelkomen we Linda van Bunder, zij wil vrijwillig voor 
onze bewoners yoga-les komen geven. De planning word nog 
bekeken. Van harte welkom! 

 

 

 

 

Onze jaarlijkse BBQ voor onze bewoners is ook voor onze vrijwilligers een extra 
bedankingske voor hun inzet. Zo kunnen de vrijwilligers elkaar ook wat beter 
leren kennen. Het is steeds een aangename namiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie al zullen opgemerkt hebben op de kast en in de wandelgang bene-
den als in de cafetaria staan er heel mooi gedecoreerde blauwe flessen. De 
creatieve handen die hiervoor gebruikt zijn,  zijn de handen van Kristina De 
Bock (logistiek medewerker) Dank voor dit mooie initiatief! 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van GAW residentie Elisabeth 
** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 
uur en verdiep in roze =  activiteit enkel voor de meer hulpbehoevende bewoners 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 
14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

            Nieuwe activiteit 
14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 
14u30  Ronde tafelspelen  (Wielewaalsnest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Lijsternest) 

            in de dagzaal voor de bewoners van 

            k 201 tot en met k 215 
10u00  Wandelclub 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u00  Gebruikersraad (feestzaal) 
            Bewoners en familie van harte 

            welkom in de feestzaal, vanaf 14u00 

            is er koffie of thee 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

            Nieuwe activiteit 

14u00  Gymnastiek met Annemiek 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap (Wielewaalsnest) 

            volgens inschrijving, we trekken 

            richting De Ster 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
14u30  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs alle deuren 
           in de namiddag 
14u00  Spelactiviteit  (Mezennest) 

14u00  Marktbezoek in WZC ‘t Blauwhof 
           Voor de ingeschreven bewoners, we 
           maken een uitstapje nar de markt in 
          WZC ‘t Blauwhof 

 

10u00  Muzikale beweging (Lijsternest) 

           Nieuwe activiteit onder begeleiding 

           van Anne 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen (Feestzaal) 

            we starten met een koffietje 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

11u30  Reigerfeest 
tot      Eetfestijn volgens inschrijving 

17u00  In de namiddag iedereen welkom voor  

           vertier en plezier 

Vrijdag 14 september 

Dinsdag 11 september 

Maandag 10 september 

Zondag 16 september 

Dinsdag 04 september 

Maandag 03 september 

Woensdag 05 september 

Donderdag 06 september 

Vrijdag 07 september 

Woensdag 12 september 

Donderdag 13 september 
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10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 
14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

            Nieuwe activiteit 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
            in het animatielokaal 
14u00  Monopoly (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u00  Fit-o-meter (Lijsternest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De gazet (Wielewaalsnest) 
14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

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

14u00  Yvonne Vercauteren 101 jaar ! 
           Feest in de feestzaal met de familie 
           en de bewoners van het Lijsternest 
14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub 
14u30  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

12u00  Mosselsouper (Feestzaal) 
            Mosselen à volonté 

 

10u00  Muzikale beweging (Lijsternest) 

           Nieuwe activiteit onder begeleiding 
           van Anne 
14u00  Snoezelen 

14u30  Wafelbak OKRA 
           De dames en heren van OKRA komen 

           voor ons lekkere wafels bakken in de 

           feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

10u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 
14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Verjaardagborrel 
14u00  Beweging (Wielewaalsnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

            Nieuwe activiteit 

Dinsdag 18 september 

Maandag 17 september 

Vrijdag 28 september 

Maandag 01 oktober 

Dinsdag 25 september 

Vrijdag 21 september 

Woensdag 19 september 

Donderdag 20 september 

Maandag 24 september 

Woensdag 26 september 

Donderdag 27 september 

Informatie voor onze zangers en zangeressen!! 

Zoals jullie kunnen zien in de activiteitenkalender is er in de maand septem-
ber geen zanguurtje voorzien.  Dit komt door de verlofperiodes van onze or-
geliste en dirigent!!  We kunnen terug samenkomen voor de eerste maal op 
donderdag 25 oktober…en dan vliegen we er met volle goesting terug in!!! 
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Jarigen in september 
Michael Vanhoyweghen K 007 04 september 96 jaar 

Oswald Heirbaut K 111 06 september 82 jaar 

Lucienne Van der Stock K 208 08 september 76 jaar 

Maria Zaman K 215 10 september 93 jaar 

Edouard ‘t Felt K 202 11 september 95 jaar 

Marcella Mertens K 010 12 september 85 jaar 

Achiel Janssens K 323 15 september 86 jaar 

Maria Michielsens K 218 18 september 93 jaar 

Maria Dudkina K 022 20 september 93 jaar 

Julia Weyns K 114 20 september 95 jaar 

Helena Groenwals K 129 22 september 91 jaar 

Yvonne Vercauteren K 217 24 september 101 jaar 

Liliane Rooman K 030 27 september 85 jaar 

Clara Van Geyt K 032 27 september 91 jaar 

Annie De Jonghe K 119 28 september 81 jaar 

Maria Mertens K 317 29 september 80 jaar 

Lea Van Bruysel K 302 29 september 89 jaar 

Lucien Todts K 321 30 september 83 jaar 

    

Leo Meersman K 311 02 oktober 91 jaar 

Marcel Blijweert K 126 04 oktober 87 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

Ina De Witte 
k 303 
21 juni 2018 
naar WZC De Regenboog, Zwijndrecht 

Francine De Leenheer 
k 035 
09 juli 2018 

François De Buyser 
k 006 
25 juli 2018 

Dany Gosselin 
k 316 

10 juli 2018 

Bernadette Cathoir 
k 303 

16 augustus 2018 

Ina is op overleden 14 augustus in  
WZC De Regenboog. 

 

Veel sterkte aan de familie. 
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Hebben ons verlaten 
Leo Van de Vyver 
k 316 
26 juni 2018 

Wera Peglowskaja 
k 035 

30 juni 2018 

Lisette Roels  
k 012 

01 augustus 2018 

Frans De Bondt 
k 006 
06 juli 2018 

Rachel Stevens 
k 225 
16 augustus 2018 

Veel sterkte 
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Ivonne Cornelis 
k 414 
25 juni 2018, terug naar huis 

Francine De Leenheer 
k 031B 

09 juli 2018, opname WZC De Reiger 

Germaine Van Landeghem 
k 414 

06 juli 2018, opname 
13 juli 2018, ontslag 

Kortverblijf 

Gabrielle Bogaerts 
k 031B 
13 juli 2018, opname 
27 juli 2018, terug naar huis 

Monique Van den Eeckhoudt 
k 130 
01 augustus 2018, opname 
07 augustus 2018, naar KV in Belsele 

Freddy Van de Vijver 
k 414 

16 juli 2018, opname 
08 augustus 2018, naar KV in Kiel-

drecht 

Lucienne Van Riel 
k 130 
27 juli 2018, terug naar huis 

Yvonne Heirman 
k 130 

09 augustus 2018, opname 
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 Kortverblijf 
Annie Mys 
k 310KV 
16 augustus 2018, naar ander KV 

Diane De Westerlinck 
k 414 

17 augustus 2018, opname 

Klaus Seffert 
k 031B 
17 augustus 2018, opname 

Marie Louise Blyweert 
k 310KV 

20 augustus 2018, opname  

Wij wensen jullie een prettig verblijf 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 26 juni : ontbijtbuffet 

Altijd de gelegenheid om eens lekker en rustig te genieten. Er was een groot en 
een gevarieerd aanbod. Tussen acht en tien uur was er ruim de gelegenheid om 
met wat hulp en aan een relaxtempo te genieten van al deze fijne gerechtjes 
en extraatjes, al dan niet op bestelling met bakken en stoven. Het was een ge-
zellige voormiddag. 

Woensdag 27 juni : Gebedsviering, wandelen , … 

Het was …. mooi weer en zelfs zeer warm, maar toch kwamen we iedereen op 
zijn of haar beurt, en twee aan twee eens op het gemakje buiten, ingesmeerd 
en in de schaduw. ’s Ochtends was er een gebedsviering met diaken Mark. 

Donderdag 28 juni : clown 

Het was een drukke actieve middag in onze living, maar tussen al gezelligheid 
door deed de rusthuisclown zijn ronde eens, met hier en daar een knuffel, een 
aaike of een klein ontploffingske. Zo deed hij ook op de kamers, bij iedere resi-
dent apart en individueel, en op de gang waar het af en toe een drukte van je-
welste is. 

Maandag 02 juli : bibliotheek en zangkoor 

We trekken hier onze boeken nu van de Bibliotheek in Temse in en bouwen de 
voorraad van het Rode Kruis af.Dit na een jarenlange samenwerking waarvoor 
we hen erg dankbaar zijn. Na de middag werd er in een aircofrisse Ergo druk 
gezongen : het was ‘Walskesmiddag’ en al zingend steeds in de maat van drie 
kregen we spoedig de middag rond met enkele Weense intermezzo’s en de no-
dige grapjasserij van onze muzikant van dienst. Intussen bereidden de Rode 
Duivels zich voor op hun volgende match ….  



24  Babiel—september 2018 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

Dinsdag 03 juli : Barbecue 

Van ‘s morgens vroeg was het druk klaarzetten en regelen en sjouwen en tegen 
een uur of half twaalf konden we stilaan aanschuiven voor onze aperitief. De 
bakkers van dienst : Luc, Marc en Pol (en Aldegonde) warmden reeds vanaf een 
uur of half elf de drie BBQ’s op temperatuur op het groot terras achteraan. On-
zen ‘heiring braaide’ dus goed. Iedereen liet zich de groentjes en het vlees of 
de vis goed smaken en er was ook een soft menu, dat wat lichter verteerbaar 
was. Het was heerlijk !!!! Als afsluiter natuurlijk een koffie met een heerlijk 
ijsje. En dan was het afwassen en opruimen geblazen, voor al de werkers van 
het eerste uur ….  
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Woensdag 04 juli : Balouke op bezoek 

Met zijn vrolijk snuitje en opgewekt en actief karakter veroverde Balouke weer 
ieders hart : als hij al niet met hulp op bezoek ging dan zou hij het zelf wel 
eens efkens regelen. Hij verhuisde op ieder verdiep van schoot naar schoot met 
om het uur eens een kleine sanitaire stop ergens in onzen hof. Om een uur of 
half twaalf zakte hij toch af en toe reeds even door zijn voorpootjes en zorg-
den we dan maar voor een fris bakje water. Hij drukte zich daarna doodmoe en 
afgepeigerd steeds dichter tegen de ‘gilet’ van Michiel, moest gedragen worden 
en tegen twaalf uur was hij helemaal uitgeteld en klaar voor een siësta onder 
de hoede van ons Nicole. ’t Is toch zo’n ‘schatteke’ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 5 juli : reminiscentie met tovertafel 

Onze tovertafel is een beetje bijgewerkt. Er is iemand uit Middelharnis bij Zie-
rikzee in Nederland op bezoek geweest om er aan te werken en wij trokken 
naar Zeeland (in Noord-Brabant !) voor een speciale bijscholing. Er zitten nu 
ook meer Vlaamse en Belgische onderwerpen in. Tijd voor een gezellig uur met 
allerlei verhalen over vroeger en nu, quizvraagjes, zingen en vooral veel plezier 
in groep. En dit terwijl we onze geest nog eens een beetje konden trainen en 
entertainen. We vonden Nat King Cole en Fats Domino terug en andere ‘sterren’ 
uit onze jonge tijd. 

Vrijdag 06 juli : voorlezen 

We keken gewoon eens in de krant voor de laatste nieuwtjes uit ons eigen dorp, 
de streek, België en de wereld. Intussen waren de voorbereidingen voor de 
match van de eeuw volop in gang ……. En was België op weg om nog beroemder 
te worden …….  

Maandag 09 juli : Uno-kaartspel 

Iets wat wij altijd graag doen onder bekwame leiding en het is een goede oefe-
ning voor onze geest. 
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Dinsdag 10 juli : Tourmossels 

Dit is altijd heel gezellig en lekker en André is samen met enkele andere vrij-
willigers de mosselman van dienst. Ze zijn dan ook heel lekker en  er werd be-
neden heerlijk van gesmuld. Het waren malse en goede : even wachten tot de 
volgend lichting boven nu …...  

Vrijdag 13 juli : markten en bewegen … 

We reden met de handicar richting markt te Temse. Zoals altijd parkeren we 
ons onder de brug van Temse maar wat we niet wisten is dat het nu betalend 
parkeren was. Weeral een weetje!!!!!! Van zodra we de markt betraden kwam 
onze Eddy al bekend volk tegen. Heel populaire gast dien Eddy!!!! Tussentijd 
nog wat spulletjes kopen voor Eddy. Maria waagde zich aan een nieuw zomers 
kleedje. Daarna tijd nemen om een terrasje te doen op Kaai 22, een heel ge-
zellig terras waar men zicht heeft over de Schelde en de dijk met een mooi 
wandel en fietspad. In de namiddag gaan we rek en strek oefeningen doen, en 
om het wat leuk te maken de ballen en kegels boven halen.  



Babiel - september 2018  27 

W
Z
C
 't B

la
u
w

h
o
f 

 

Maandag 16 juli : bib, gazet, tourmossels 

Op een druk dagje als vandaag staat er heel wat op het programma en dat doen 
we dan maar. De bibliotheek komt rond, we kijken eens in de gazet en ja : daar 
waren onze heerlijke mosseltjes weer, met roomservice en in de cafetaria, wit-
te wijn en wat je ook maar wil. Onze Barkendeir-bewoners lieten het zich goed 
smaken.  

Dinsdag 17 juli : kegelen en rusthuisclown 

Onze clown deed weer zijn ronde en intussen lieten wij de ballen en kegels 
rond vliegen voor de ene ‘Strike’ na de nadere. Zo was deze warme middag al 
weer snel om en probeerden we toch wat extra (voorzichtig) te bewegen deze 
week, ondanks de grote warmte. 

Woensdag 18 juli : Curling 

De Curling werd gespeeld in 2 groepen. 
Er wordt toch een beetje competitief ge-
speeld. Voor sommige van de bewoners 
was dit al een bekend spel maar toch de 
spelregels nog eens uitleggen. Vooral 
voor Tim (kiné) was dit vernieuwend. 
Eerst eventjes opwarmen maar daarna 
speelden we voor punten. We hadden  
een blauwe ploeg en een rode ploeg die 
tegen elkaar uitkwamen. Beide ploegen 
hadden goed gespeeld alleen kan er maar 
1 winnaar zijn dat was de Blauwe ploeg.  

Proficiat .  
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Vrijdag 20 juli : Bewegen met Tim en Inge en wandelen 

Door de aanhoudend hitte gaan we bewegen maar op een rustige manier. We 
gaan gebruiken maken van tafels om de ballen te laten rollen en onze bewo-
ners mogen ze opvangen. Zoals we van Inge al gewoon zijn springt ze op de ta-
fel en vangt ze de ballen één voor één op om ze daarna terug te rollen naar de 
bewoners. Leuk, grappig!!! 

Dinsdag 24 juli : Rijdend winkeltje 

’s Morgens ging ik rond om de bestellingen op te nemen bij Maria, Irene en Lea 
om hun aankopen te kunnen doen in de Colruyt. Het rijdend winkeltje dat 1 x 
per maand langs komt aan te vullen en om ’s middags te kunnen verkopen aan 
onze bewoners. 
Woensdag 25 juli : Gebedsdienst en kamerbezoekjes 

Door de aanhoudende warme temperaturen gaan we het wat rustiger aan doen. 
Onze bewoners hebben dan ook niet bepaald behoefte aan activiteiten. Dus 
breng ik ze een bezoekje om te horen of ze niet te veel last hebben van de hit-
te. En ’s Morgens hielden we onze gebedsdienst met diaken De Sloover. 

Vrijdag 27 juli : Wafelenbak Barkendeir 

Het rook lekker in de gang. De geur van vers gebakken wafels. Weer of geen 
weer : een wafel smaakt immers altijd. Ze waren luchtig ,goed van smaak zou 
ik zeggen en dan smulden we maar met de nodige decoratie. 
 

Maandag 30 juli : Gazet, sjoelen en handverzorging 

In de namiddag hadden we sjoelen gepland. We startten met een grote groep 
maar na verloop van tijd werd de groep kleiner door het vele bezoek dat onze 
bewoners ontvingen. En dat is even fijn voor onze residenten. 
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Dinsdag 31 juli : voetbadjes 

Ja en wat konden we beter doen met deze aanhoudende extreme hitte. Geluk-
kig kunnen we het in den Ergo wat frisser maken. 
 
Maandag 06 augustus : winkeltje, bib en tovertafel 

De Tovertafel is beperkt tot een klein 
groepje maar dat is op zich ook leuk. We 
spelen het spel dat onze bewoners moe-
ten tellen en daarna gaan we de muzikale 
toer op. Er werden dan leuke verhalen 
verteld over hoe graag dat er gedanst 
werd en op welke locatie. 
 
 
 
Dinsdag 07 augustus : gebruikersraad, bingo 

Er waren wat bewoners op de gebruikersraad om te luisteren wat ze van de 
voorbije activiteiten vonden. We overlopen de activiteiten die er geweest zijn 
en de komende activiteiten  en of er opmerkingen  waren. De verslagen worden 
uitgehangen op de borden.  In de namiddag spelen we een partijtje Bingo. 
 

Woensdag 08 augustus : Gebedsdienst 

De Gebedsdienst verliep iets anders dat we gewoon zijn. Normaal hebben we 
de muzikale begeleiding van Michiel maar hij had verlof. Maar daar hadden we 
een oplossing voor. Magda die live kwam zingen en voorlezen. Bedankt!!! 

Vrijdag 10 augustus : Frietmobiel 

Voor het middagmaal kwam er een rijdend frituur (puur genot) naar ’t Blauw-
hof. Om 11u30 mochten de eersten aanschuiven om hun bestelling door te ge-
ven.  Frietjes met saus naar keuze en een uitgebreid assortiment snacks : kaas-
kroketten, vleeskroketten, curryworst, ‘boulet’ en bitterballen. Dit werd door 
iedereen fel gesmaakt en is voor herhaling vatbaar. En een van de leukste acti-
viteiten dit jaar. 

Meer foto’s op volgende pagina 
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Maandag 13 augustus : Bib, gazet en Hoger-lager 

Om 11u30 keken we even in de krant in onze Living boven, dit met een aperi-
tiefje bij. Inge onze bibliothecaresse was in tussentijd rond met de nodige boe-
ken en ander leesvoer. ’s Middags speelden we het beroemde spel van Walter 
Capiau : Hoger ???? LAGER ! !!!! 
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Dinsdag 14 augustus : Gezellig samenzijn en Megabingo 

Met een glaasje wijn of een fris pintje tafelbier maken we het op den Bar-
kendeir gezellig. Intussen was er op ’t Gelaag nog eens een Bingo wedstrijd. 
Er waren 2 winnaressen. We namen rustig de tijd om nog eens over van alles 
en nog wat te babbelen : de kalender en de gazet. En belangrijk : de tem-
peraturen zakken stilaan weer naar normale waarden en er valt eindelijk wat 
regen ook al rommelt het ’s nachts wel eens een beetje !!!!!! 

Donderdag 16 augustus : Zangkoor in ergo 

Met een heel rijtje waren we er wat later dan gewoonlijk toch geraakt en 
zongen we met de muzikant van dienst al onze bekende wijsjes met refrein-
tjes en ‘stroofkens’. 

Maandag 20 augustus : Over vroeger en rusthuisclown 

Gewapend met wat lekkere koekjes trokken we naar ons zaaltje boven. We 
hadden het over de heilige Bernardus, goed tegen het ‘teentje’ en de jicht, 
het nieuws uit de krant en we babbelden wat over vroeger onder het genot 
van een lekkernijtje. En dan was ’t etenstijd. Na de middag trok de rusthuis-
clown gans het Blauwhof rond …. 

Dinsdag 21 augustus : Ontbijt, rijdend winkeltje en wafelbak jarigen 

Ons Inge was van de partij voor een extra ontbijtje vanmorgen. Dat wil zeg-
gen dat we extra verwend werden en dan werden er na de middag nog eens 
wafelen gebakken voor ons residenten van beneden, toch iets gemakkelijker 
dan vorige maand bij al die tropische temperaturen. En zoals steeds zongen 
we van ‘hiep, hiep, hoera’ en lieten we het ons traditioneel zeer lekker sma-
ken……. 

Woensdag 22 augustus : gebedsdienst, bewegen 

Inge en Tim zorgden voor onze spieren en gewrichten, al deden we dat na-
tuurlijk in de eerste plaats zelf en actief. We konden onze beentjes eens goed 
strekken al wandelend in en rond ons Blauwhof en bij aangename tempera-
turen en droog weer. Voor de middag was er een druk bezochte gebedsdienst 
met Diaken André en mét muzikale begeleiding. Toch steeds een extra voor 
onze residenten, die dan ook talrijk aanwezig waren. 

Donderdag 23 augustus : rolstoelen en Babiel 

Na de middag werden alle rolstoelen, zeker boven op den Barkendeir weer 
eens nagekeken, gelabeld, ‘bijgevezen’, bijeengezocht  en op papier gezet. 
Intussen legden we de laatste handen aan ons boekje dat u nu leest … druk 
want het gaat over twee maanden ! 

Vrijdag 24 augustus : kamerbezoekjes 

Dat doet steeds deugd aan ons hartje met een individuele babbel, extra aan-
dacht een warm hart en wat en genegenheid, voor degenen die wat meer in 
hun kamer blijven zeker  wel !  
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Vrijwilligersnieuws 
 

Wij bedanken Tjörve Van Den Bosch voor haar jarenlange inzet op woensdag-
morgen. We leven mee met Fien van Hoyweghen, bij het verlies van 2 naaste 
familieleden in de julimaand. Anita Maes neemt opnieuw het vrijwilliger-schap 
op zich, enkele ochtenden per week op vraag van de verpleging. En tenslotte 
kijken we uit naar onze vrijwilligersvergadering op 13 september. 

 

Even over denken 
 

Als jullie dit lezen weten we al lang of onze Rode Duivels de finale van het we-
reldkampioenschap voetbal gewonnen hebben of niet. Alleszins zitten ze al in 
de halve finale. Of de Engelsman Chris Froome de Ronde van Frankrijk, net als 
onzen Eddy Merckx en de Fransman Jacques Anquetil, misschien voor de vijfde 
keer zal gewonnen hebben. Het is al september en de schoolpoorten zijn weer 
opengegaan, de boekentassen zitten vol nieuwe pennen en schriften en er wer-
den weer heel wat traantjes gelaten door de mama’s, papa’s en de kindjes aan 
de poort. De studentjes van de Universiteit en de Hogeschool genieten nog wat 
na of verdienen nog een centje bij voor ze hun kot gaan opkuisen en van bier-
tjes voorzien. Wij plannen alweer een hele reeks leuke activiteiten in ons druk-
ke en bezige Blauwhof. Na zo’n lange hete zomer staan de bomen er maar 
schraaltjes bij maar er wordt gefluisterd dat de mosselen dit jaar van topkwali-
teit zijn. Dat komt misschien door al dat zonnige water dat passeerde in de 
Zeeuwse Oosterschelde … uitkijken wordt het dus naar eind september ... en 
naar ons mosselfestijn ! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

11u30  Gazet (Barkendeir) 
14u00  Cinema Roxy 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  bewegen met Tim en Inge 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Wandelmiddag  (‘t Gelaag) 

14u00  Handverzorging (Barkendeir) 

 

14u00  Hoger—lager (Barkendeir) 

 

14u00  Bewegen 

 

14u00  Snoezel en nagels lakken  
          (‘t Gelaag) 

15u00  Markt op ‘t Blauwhof 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Wafelbak (Barkendeir) 

 

11u30  Gazet (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Rusthuisclown (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorlees BIB 

 

14u00  Over vroeger / Tovertafel 
           (‘t Gelaag) 

 

14u00  Zangkoor 

 

11u30  Mosselfestijn (cafetaria) 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

14u00  Kamerbezoekjes (‘t Gelaag) 

 

 

14u00  Gezellig samenzijn (Barkendeir) 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Hoger-lager 

 

           Stagedag SJKS 

Vrijdag 07 september 

Maandag 03 september 

Dinsdag 04 september 

Woensdag 05 september 

Maandag 01 oktober 

Donderdag 06 september 

Maandag 10 september 

Dinsdag 11 september 

Woensdag 12 september 

Vrijdag 14 september 

Maandag 17 september 

Woensdag 19 september 

Woensdag 26 september 

Donderdag 27 september 

Donderdag 20 september 

Maandag 24 september 

Dinsdag 25 september 

Dinsdag 02 oktober 

Vrijdag 05 oktober 

Woensdag 03 september 

Donderdag 13 september 
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Jarigen in september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Lea Engels K 145 17 september 87 jaar 

Maria Gorrebeeck K 160 17 september 79 jaar 

Honorina Van Droogenbroeck K 022 19 september 80 jaar 

Hilda Stoop K 132 25 september 80 jaar 

Roger Van der Schueren 
k 144 
09 augustus 2018 

Eduard Van Steenlandt 
k 144 
30 juli 2008 
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Activiteit in de kijker 

 

 
Jarigen in september 

Maria Pauwels K 015 12 september 86 jaar 

Godelieve Van Dender K 131 12 september 79 jaar 

José Peleman K 252 19 september 81 jaar 

Godelieve Van Buynder K 367 20 september 76 jaar 

    

Betty De Wilde K 016 05 oktober 81 jaar 
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Een woordje van Sofie … 

Wie ’t Achterpoortje rond het middaguur bezoekt, zal 
het beamen…Het is er op dat moment steeds één en al  
bedrijvigheid. In samenwerking met de keuken wordt 
door de medewerkers en de vrijwilligers op weekda-
gen alles in het werk gesteld om, op een zo vlot moge-
lijke manier, een lekkere en gezonde maaltijd te ser-

veren. Woensdag (frietjesdag) en vrijdag (visdag) blijven de absolute toppers. 
De groeiende rij gebruikers die zich vormt aan de uitscheptoog toont ons dat de 
maaltijden duidelijk in de smaak vallen. 

 

Wie denkt dat ‘t Achterpoortje enkel een plek is waar warme 
maaltijden worden aangeboden of waar je alleen maar snel een 
drankje kan drinken heeft het mis. Mensen informeren, sensibili-
seren, acties opzetten,… ‘t Achterpoortje doet het allemaal. 

 

Onze campagne Warme dagen = zorg dragen waar we gebruikers hebben geïn-
formeerd over de gevaren van de hitte en voor-
zorgsmaatregelen, bleek dit jaar een absolute 
noodzaak te zijn vanwege de snikhete maanden juli 
en augustus met enkele hittegolven. Op het terras 
van het LDC zochten gebruikers volop de schaduw 
op en de brouwer mocht extra kratten water aanle-
veren. Voldoende drinken was, voor jong en oud, 
de boodschap. Binnen het LDC werden, om gebrui-
kers hiertoe te stimuleren, ook gratis drankjes aan-
geboden. Water met een vleugje citroen of een 
glaasje ice tea,… De frisse dorstlessers vielen dui-
delijk in de smaak. 

 

De medewerkers van het LDC hebben tijdens de maanden juli en augustus ook 
genoten van een deugddoende zomervakantie. We zijn er dan ook weer hele-
maal klaar voor om er volop in te vliegen. Het belooft alvast een goed gevuld 
najaar te worden. Met informatieve, vormende en ontspannende activiteiten op 
de planning is er vast en zeker voor ieder wat wils. Bereid jullie alvast voor op 
een leuke muzikale show, een gezellige bingo namiddag en verschillende work-
shops. Suggesties voor toekomstige activiteiten / thema’s horen we ook steeds 
graag. We werken immers graag samen om ervoor te zorgen dat 
ons lokaal dienstencentrum een gezellige ontmoetingsplaats 
kan zijn voor iedereen en dat het activiteiten- en hulpverle-
ningsaanbod kan afgestemd worden op ieders noden. Dit met 
als doel om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te houden 
opdat men in de vertrouwde thuiscontext kan blijven wonen.  
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Ik was er “geire” bij 
Crea : placemats maken 

Op dinsdag 3 juli verzamelde een groepje 
creatieve bijen voor het maken van place-
mats. Ze gingen aan de slag met verf, af-
beeldingen, schaar en lijm om mooie place-
mats te maken. Benieuwd naar het resul-
taat? Kom dan zeker een kijkje nemen op 
onze kerstmarkt waar de placemats ten 
voordele van het goede doel zullen worden 
verkocht. 

 

Uitstap 

Vrijdag 6 juli was een stralende zomerdag. Met 
een kleine groep en onder begeleiding van mede-
werkster Caroline en vrijwilliger Pieter werd erop-
uit getrokken. De nodige wegwerkzaamheden 
werden omzeild en zo kwam de groep uiteindelijk 
terecht in Hamme waar er gezellig een drankje 
werd genuttigd en werd bijgepraat. 

 

 

 

Prijsuitreiking Warme dagen = zorg dragen 

LDC t’ Achterpoortje nam verschillende acties om tijdens de warme dagen men-
sen te stimuleren om meer te drinken. Zo werd onder meer gebruik gemaakt 
van een spaarkaart. Bij aankoop van ieder glaasje water werd een stempel uit-
gereikt. Deelnemers maakten kans op een mooie prijs.  

Tijdens de prijsuitreiking op 13 juli werd de prijs overhandigd aan de winnaars.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Crea activiteit : 

                          Bloemschikken     € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 15u00  EHBO 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Basiscursus internet- 
                          gebruik 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Theeworkshop 
                          meer info zie affiche 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Basiscursus internet- 
                          gebruik 
14u00 tot 17u00  Kookactiviteit : 

                          Vlaai                     € 1,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u00  Informatieve sessie 
                         Alzheimer 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Basiscursus internet- 
                          gebruik 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

11u00 tot 13u00  Mosselsouper 
                           kostprijs maaltijd 
14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Bingo         € 0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

Vrijdag 07 september 

Maandag 24 september 

Woensdag 12 september 

Maandag 03 septemberi 

Maandag 10 september 

Dinsdag 04 september 

Woensdag 05 september 

Vrijdag 21 augustus 

Woensdag 19 september 

Vrijdag 14 september 

Woensdag 26 september 
Dinsdag 11 september 

Dinsdag 18 september 

Maandag 17 september 

Dinsdag 25 september 

Donderdag 13 september 

Donderdag 27 september 

Vrijdag 28 september 
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Woensdag 26 september 2018  

Mosselsouper  in LDC ’t Achterpoortje  

Keuze uit: 

Mosselen natuur met friet OF met brood 

Mosselragout met fijne groenten 

Varkenshaasje met archiducsaus 

 

 

Hoe inschrijven? 

Inwoners van GAW Elisabeth en Mariadal kunnen zich vanaf heden inschrij-
ven bij de medewerkers van LDC ‘t Achterpoortje. Vanaf 7 september kun-
nen ook alle andere eters zich via deze weg inschrijven.  

Inschrijven is niet meer mogelijk na 17 september of wanneer we de limiet 
van het maximaal aantal eters hebben bereikt.  

Vergeet bij het inschrijven niet om je keuze te vermelden.  

De eetbonnetjes voor de mosselen worden door iedereen afgegeven aan de 
medewerkers van het LDC.  

 

De dag zelf: 

Het eten wordt op 26 september door de medewerkers uitzonderlijk aan ta-
fel geserveerd.  

We verwachten iedereen om 11u30.  

Omdat de stoomoven van de keuken slechts 40 porties mosselen kan klaar-
maken in 1 keer wordt er in verschillende shifts gewerkt.  Het kan zijn dat 
je eventjes geduld moet hebben vooraleer het jouw beurt is. We danken 
iedereen voor zijn/haar begrip. 

 

Indien je nog vragen hebt kan je terecht bij de medewerkers van het dien-
stencentrum. 

 

Tot dan! 

Met vriendelijke groeten, 

Sofie Franckaert  
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Dit wordt september 2018 

 

Wekelijkse activiteiten: 

Vanaf vrijdag 7 september - Babbelonië: 

De zomervakantie zit erop. Het nieuwe 
schooljaar betekent ook weer een heropstart 
van de activiteiten van Babbelonië. Babbelonië 
staat voor intercultureel ontmoeten in het 
Nederlands.  Gemengde groepen van 
anderstaligen en Nederlandstalige mensen gaan 
elke week met elkaar babbelen. De gesprekken 
gaan over alledaagse dingen: kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, werk,
…. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door een 
vaste begeleider. Babbelonië is gratis. 
Deelnemers kiezen zelf wanneer ze komen. 
Inschrijven is niet nodig. Babbelonië is een 
project van het Agentschep Integratie- en 

Inburgering  en Vormingplus. Verzamelen doen de deelnemers van Babbelonïe 
wekelijks op vrijdag om 9.00 uur. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen 
is er geen ontmoetingsmomen 

Vanaf dinsdag 11 september - Stoelyoga en yoga:  

Yoga bestaat al lang. Het is een populaire vorm van lichaamsbeweging. Door 
het uitoefenen van yoga ga je op zoek naar een evenwicht tussen lichaam en 
geest. Dat het bovendien leuk en ontspannend is, is een extra voordeel.  

Vanaf dinsdag 11 september starten binnen LDC ’t Achterpoortje nieuwe les-
senreeks van:  

- Stoelyoga, wekelijks vanaf 10.00 uur (m.u.v. schoolvakanties en feestda-
gen) 

Yoga, wekelijks vanaf 19.30 uur (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de medewerkers van het LDC.  
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Nieuwe activiteiten: 

Vergeet niet om je vooraf in te schrijven voor deelname bij de medewerkers 
van het LDC! 

Dinsdag 4 september - Crea: bloemschikken 

 
Hou je van kleur in je woonkamer? Wil je de natuur bij je binnen brengen? 
Doe dan mee aan onze workshop waar we een bloemstukje maken als tafel-
versiering. Je leert stap voor stap hoe je dit het beste kan doen en welke ma-
terialen en bloemen je allemaal kan gebruiken. Al het nodige materiaal wordt 
voorzien. De prijs van de activiteit bedraagt 5,00 euro.  

 

 

Vrijdag 7 september - EHBO 

Zaterdag 8 september 2018 is het de internationale dag van de eerste hulp. In 
het kader van deze dag organiseert LDC ’t Achterpoortje een infosessie. Eer-
ste hulp bij ongevallen, afgekort als EHBO is de hulp die door leken geboden 
kan worden in afwachting van een professionele eerstehulpverlener (vb. am-
bulance). EHBO wordt gebruikt bij zowel kleine als bij grotere letsels. Wil je 
graag weten wat je in geval van letsel het best eerst doet? Kom dan luisteren 
naar Bob De Ryck, preventieadviseur binnen OCMW Temse. Deelname is gratis 
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Dinsdag 11, 18 en 25 september – Basiscursus internet 

Tijdens de basiscursus internet kan je leren wat het internet 
is en wat de mogelijkheden zijn. Je krijgt informatie over 
het ontstaan van het internet, hoe je gegevens kan opzoe-
ken, hoe je een e-mail kan versturen, … Enige voorkennis is 
nodig. Zo verwachten we dat je al iets weet van een compu-
ter (wat een toetsenbord en beeldscherm is, hoe je een 
computer kan inschakelen,…). Wie over een eigen computer 
beschikt kan deze meebrengen om tijdens de presentatie al-
vast te oefenen. Iedere cursus krijgt een bundeltje mee met 
alle informatie. De prijs voor de cursus bedraagt 1,00 euro. 

 

Donderdag 13 september – Theeworkshop 

Leer de basis van thee zetten door een 
echte theesommelier. Ook de gezond-
heidsaspecten van thee (detox, ontspan-
ning, afslanken…) komen aan bod tijdens 
deze workshop. Uiteraard zal er ook ge-
proefd worden. De kostprijs bedraagt 
5,00 euro (waarvan 3,00 euro voor  ingre-
diënten, dit wordt de dag zelf aan de les-
geefster betaald).  Inschrijven is noodza-
kelijk.   

 

Dinsdag 18 september -  Kookworkshop: vlaai maken 

In Oost-Vlaanderen zijn vlaaien een zeer populair 
kermisdessert. Vooral ten oosten van Gent kent 
men heel wat varianten. De vlaaien werden en wor-
den lang niet enkel door bakkers gebakken. Ook 
menig huisvrouw heeft zo haar favoriete recept. 
Kom ontdekken welke ingrediënten allemaal ge-
bruikt worden en smul mee! De prijs voor deelname 
bedraagt 1,50 euro. 

Wist je dat? 

Vroeger, toen nog niet elke keuken over een oven beschikte, werden de vlaaien 
door huisvrouwen naar de naburige bakker gebracht om ze te laten bakken. 
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Donderdag 20 september -  Film: the pianist 

The Pianist is een film uit 2002 van regisseur 

Roman Polański. Het verhaal is gebaseerd op de 

memoires van pianist Władysław Szpilman. Deze 
Joodse pianist heeft ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog het getto van Warschau overleefd. 
In het getto wordt de familie geteisterd door 
honger, vernederd door de nazi's en is er de 
dreiging te worden mishandeld of doodgescho-
ten. Uiteindelijk wordt de familie geselecteerd 
om te worden gedeporteerd naar de concentra-

tiekampen. Władysław weet dankzij een goede vriend te ontkomen en hij ver-
stopt zich in een appartement.  

Een aangrijpend en waargebeurd verhaal voor de filmliefhebber. De activiteit is 
gratis. 

Vrijdag 21 september – Infosessie rond Alzheimer 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
van de Verenigde Naties heeft 21 sep-
tember uitgeroepen tot Wereld Alzhei-
mer Dag. De ziekte van Alzheimer is in 
1910 vernoemd naar de Duitse arts Alois 
Alzheimer. Wil je meer te weten komen 
over Alzheimer. Kom dan naar de infoses-
sie die wordt georganiseerd binnen LDC 
’t Achterpoortje. Deelname is gratis.  

Woensdag 26 september – Mosselsouper 

In samenwerking met de keuken organiseert LDC ’t 
Achterpoortje zijn jaarlijkse mosselsouper. Er is de 
keuze uit mosselen natuur of een mosselragout. 
Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Inschrij-
ven kan bij de medewerkers van het LDC tot en 
met maandag 17 september. Er wordt gegeten in 2 
shifts (vanaf 11.30 uur en vanaf 12.00 uur). Wie 
geen mosselen lust heeft de mogelijkheid om een 
vleesgerecht te bestellen (varkenshaasje). 

Donderdag 27 september – Bingo 

 
Waag je kans met onze bingo. Tal van mooie prijzen te winnen. Ben je de eerste 
die een volledige rij of een volle kaart heeft? 
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