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We staan ervoor en we moeten 
er door 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp: Michiel van Bokhoven 

Bouwinfo woonzorg Temse 
Beste bewoners, 

Er is op onze parking gezocht naar overge-
bleven resten van vroeger maar ze hebben 
niks gevonden! Het archeologische onder-
zoek heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. 

Ook de oude spoedgarage van De Pelikaan 
is niet meer. Deze werken zijn uitgevoerd 
voor het creëren van extra parkings en 
voor het werfverkeer tijdens fase 1. 

In de maand oktober staan er geen werken 
gepland maar in november starten we met 
fase 1. 

Wat die fase 1 inhoudt dat vertellen we in 
de volgende Babiel en via de nieuwsbrief 
‘Bouwinfo woonzorg Temse’. 
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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 

 

 

Let wel : jullie hebben zelf de keuze, graag een seintje op de administratie 
van het woonzorgcentrum of jullie al dan niet gaan kiezen of met 
volmacht wensen te stemmen. De oproepingsbrieven van de niet kie-
zers worden tijdig bij het AC De Zaat bezorgd 
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Info voor wie zelf gaat kiezen 
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Oude doos 
Het najaar zal natuurlijk in het teken staan van de wapenstilstand 
van de Groote Oorlog, op 11 november. Volgend nummer, dat jullie 
begin november krijgen, zetten we dat nog een keer extra in de verf. 
In oktober 100 jaar terug verloren de Duitsers overal terrein. Wij von-
den deze foto terug, waar enkele Franse soldaten ergens in Vlaande-
ren wat rust nemen tussen de gevechten door en een tweede van het 
door bivakkerende terugtrekkende Duitsers bezette marktplein te 
Mechelen. Het vredesverdrag werd getekend op maandag 11 novem-
ber om 5 uur ’s morgens en de wapenstilstand ging pas  in om elf uur, 
zodat er nog heel wat soldaten sneuvelden. In Duitsland werd intus-
sen reeds op 5 november de republiek uitgeroepen en de Duitse Kai-
ser Wilhelm III vluchtte toen naar … een kasteel in  het Nederlandse 
Amerongen, samen met de Kronprinz. Wordt vervolgd tegen novem-
ber …. 
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Wat is Rode Neuzen Dag? 

Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door VTM, Qmusic en Bel-
fius en heel Vlaanderen om geld in te zamelen voor een betere opvang van jon-
geren met psychische problemen. 

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. 

 

Ook al delen ze vandaag hun hele leven via sociale media, toch durven tiendui-
zenden jongeren de eerste stap naar de zorg niet zetten.  
Dat kunnen we samen veranderen. 

 

Wij willen de jongeren tonen dat ze niet alleen zijn door dit jaar een leuke ac-
tie op te starten! 

 

De Chocolade neusjes voor rode neuzendag!  

 

Te koop bij de administratie van onze woonzorgcentra op 
vrijdag 5 oktober van 09u00 tot 12u00. 

 

Doosje met 5 stuks = € 4,00 

Doos met 16 stuks = € 12,00 

Doos met 36 stuks = € 20,00 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
1. Naam uit Steendorp 
2. Vrouwennaam met verkleinwoord 
3. Kunstmatige bevruchting – Euraziaat – 

Europeaan 
4. Romantische voornaam – is nooit goed 
5. Lichamelijke Opvoeding – evenwichtig 
6. Voegwoord – luchtige jongensnaam 

Bedankt voor jullie (correcte !)  
inzendingen. De fles gaat naar 
de heer Walter Mys in Maria-
dal. Omdat u talrijker deel-
neemt heb ik geprobeerd om 
rond een thema ( vijftien voor-
namen !!!!) de lat iets hoger te 
leggen …… veel succes ! 

7. Mansnaam uit Vlaanderen 
8. Zweedse voornaam – muzieknoot 
9. Met verdienste – zwarte vruchtba-

re grond 

10. Mannennaam – gevatte voornaam  

Horizontaal : 

1. Drinkbeker – prille meisjes-
naam  

2. Riante mansnaam – Vlaamse 
voornaam 

3. Lidwoord – artiesten-
achternaam van wereldbe-
roemde operazangeres mevr.  
Geirnaert afkomstig uit Zel-
zate, overl. 2012 

4. Volk in Noord-Italië voor de 
Romeinen – voor de VDAB 

5. Achterdeel van een kieken – 
‘van’ in 40-45 …. 

6. Meisjesnaam – wittig vocht 
7. United Kingdom –  rivier met 

bron in Cantabria en mon-
ding in Tortosa  

8. Zwitsers meer – voornaam 
buitenland – jongensnaam  

9. Jongensnaam – Latijnse man-
nennaam voor een luierik 

10.  Verblijf – Frans departement 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S C H O O L D A G   

2     O O R   O L I E 

3 S L O R D I G E   L 

4 L E G D E   E G E L 

5 A G   E R E   R E E 

6 P O E N     F I R N 

7 E L     P S O A   L 

8 R A S P A A R D   A 

9 I N T E R N   A A N 

10 G D   L A T   G A G 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 27 augustus : Verjaardagsborrel juli- augustus 

Een gezellige bende rond de tafel. Vele jarigen tijdens deze twee zomermaan-
den. Met een hapje en een drankje hebben we er weeral een leuke namiddag 
van gemaakt.  Felicitaties voor al deze senioren! Een babbeltje rond de tafel 
en heel wat plezierige anekdotes gehoord. Onze Frans heeft ook nog mooi voor 
ons allen gezongen. 

 

Dinsdag 28 augustus : Uitstap Wielewaalsnest 

Met twee goed gevulde auto’s en de handicar vertrokken we alweer op uitstap 
richting De Ster. Hoewel het weer er niet veelbelovend uitzag was het een 
mooie dag. Zonneschijn afgewisseld met een deugddoend windje. Verrassend 
genoeg was het er niet zo druk. Door de blauwalgen was er een zwemverbod. 
Iedereen genoot van het bezoek aan de kinderboerderij, de wandeling en de 
gezonde lucht.  Na de wandeling was het tijd voor een lekkere pannenkoek of 
wafel, een kop koffie of een fris biertje.  Dat heeft gesmaakt ! Tevreden, moe 
én voldaan zijn we dan samen teruggekeerd naar De Reiger. Het was een leuke 
namiddag.  Graag bedanken we ook de vrijwilligers voor hun aanwezigheid en 
helpende handen. 
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Dinsdag 4 september : Ontbijtbuffet Lijsternest (K201-K215) 

Vandaag waren de bewoners van het Lijsternest de gelukkigen. Een uitgebreid 
ontbijtbuffet stond op hen te wachten en het zag er overheerlijk uit. Het was 
weer op en top genieten van al dat lekkers. Heel wat eitjes met spek vlogen de 
deur uit. Uitgebreid ontbijten in gezelschap doet meer eten en dat was zeker 
te merken. Volgende maand komt het tweede gedeelte van het Lijsternest in 
aanmerking! 

Dinsdag 11 september : Uitstap Wielewaalsnest 

Vandaag was het de beurt aan de derde groep van het Wielewaalsnest om op 
uitstap te gaan.  Onze bestemming was dezelfde dan de vorige groepen name-
lijk recreatieoord de Ster te Sint-Niklaas.  Het weer was prachtig en voor de 
eerste keer reden we uit met de nieuwe handicar! We startten uiteraard met 
een zonnige wandeling door de bossen richting dierenparkje.  Naast de boerde-
rijdieren konden we ook struisvogels en kangoeroes bewonderen … en deze zie 
je niet alle dagen! Dorstig weer … dus tijd voor verfrissing. Dit deden we in het 
vernieuwde Kookpotje, en dat het deugd deed hoef ik niet te vertellen.  Ieder-
een zat te glunderen bij zijn pannenkoek of zijn dame-blanche, heerlijk! Na-
dien tijd om huiswaarts te keren en via de Velle geraakten we in onze ver-
trouwde Reiger. 
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Woensdag 12 september : Marktbezoek ”WZC Blauwhof” 

Het was bewolkt en wat fris maar dat kon onze uitstap naar de markt in het 
Blauwhof niet verpesten.  Met een vrolijk deuntje op de achtergrond stonden 
de marktkramers paraat, personeel en animatie hadden hun beste beentje 
voorgezet om er een succes van te maken.  Keuze genoeg: schoenen, kledij, 
handtassen, glaswerk en snoep. We kwamen ogen tekort. Nadien konden we 
genieten van een lekkere pannenkoek met koffie of een ijsje. Rond 16u00 
trokken we moe maar voldaan terug naar De Reiger.  Het was een gezellige na-
middag, zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Donderdag 13 september : Kiemen 

Ons uurtje kiemen stond deze maand ook weeral op het programma.  Een een-
voudig spel dat wat concentratie vraagt maar toch altijd graag gespeeld wordt 
door onze bewoners.  En natuurlijk ook leuk dat er voor de eersten altijd een 
klein prijsje voorzien wordt … dus spelen maar!! En wie kregen we vandaag als 
winnaars uit de bus?  De eerste plaats werd gedeeld door Paula Mertens en 
Lisette Vermeulen. Het lot bepaalde dat Paula de wisselbeker mee naar huis 
mocht nemen.  Op de tweede plaats eindigden wel drie bewoners namelijk Si-
mone Vercauteren, Jean Pierre De Meyer en Clara Van Steenkiste en derde 
werd Leonie Bollaert.  Proficiat aan deze koplopers en voor de anderen …
volgende keer beter!! 
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Zondag 16 september : Reigerfeest 

Naar jaarlijkse gewoonte was ons Reigerfeest weer een feit! Met 240 ingeschre-
ven eters was dit weer een gezellige drukte. Samen met familie rond de tafel is 
steeds een feest. De wafeltjes vlogen de deur uit net zoals onze enveloppen 
van den tombola. Het gokspel met de noten heeft ook heel wat aandacht ge-
trokken. 397 noten in de vaas. De eerste drie gokten telkens met één noot ver-
schil. Proficiat aan de goede gokkers. Iedereen al bedankt voor jullie steun. 
Dank ook aan personeel en vrijwilligers om van deze dag weer een succes te 
maken! 

Dinsdag 18 september : Oma’s koken 

Deze maal was het enkel genieten i.p.v. de handen uit de mouwen te steken. Er 
stond al een pompoensoepje klaar, deze pompoen hadden we al kleingesneden 
en stak nog in onze diepvries. Vic en Eric hadden s’ morgens al een hele lading 
deeg gemaakt voor Brusselse wafels dus dat was smullen geblazen. Zalig bij het 
zien van een namiddag met 200% puur genieten. 
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Maandag 24 sept.: Yvonne Vercauteren 101 jaar! 

Het is feest! Het is feest! Voor familie en medebewoners van Yvonne Vercaute-
ren. Zij is 101 jaar jong geworden. Yvonne heeft genoten van haar dagje, lekke-
re taart met koffie, nog een glaasje achteraf en heel veel felicitaties.  De bur-
gemeester was ook van de partij met de nodige geschenken, ook van ons Ko-
ningshuis. Voorzitter en directeur zorgden nog voor een mooi boeketje bloe-
men. Yvonne straalde en we wensen haar van harte nog een goede gezondheid 
toe voor de komende jaren. 
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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  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor alle 

           jarigen van september 
14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Lijsternest) 

            in de dagzaal voor de bewoners van 
            k 216 tot en met k 229)² 
10u00  Wandelclub 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 
14u00  Beweging (Wielewaalsnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Werelddierenadag (feestzaal) 
           Iedereen die graag diertjes ziet is  

           welkom 

 

09u00  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Gymnastiek  op muziek (Mezennest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Monopoly (Zwaluwnest) 

14u00  Mannenclub (animatielokaal) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs alle deuren 
           met hun koopwaar, in de namiddag 
14u00  Beweging (Wielewaalsnest) 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

 

10u00  Muzikale beweging (Lijsternest) 
14u00  Snoezelen 

14u00  Modeshow Dimoda, (Feestzaal) 

           we starten met een koffietje, 

           gevolgd door de modeshow 

 

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

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
            in het animatielokaal 

 

 

Vrijdag 13 oktober 

Dinsdag 09 oktober 

Maandag 08 oktober 

Dinsdag 02 oktober 

Maandag 01 oktober 

Woensdag 03 oktober 

Donderdag 04 oktober 

Vrijdag 05 oktober 

Woensdag 10 oktober 

Donderdag 11 oktober 

Maandag 15 oktober 

Dinsdag 16 oktober 
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09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Beweging (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Optreden Wissepasjes (feestzaal) 

            we genieten van een optreden van  

            dansgroep de Wissepasjes 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 
14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 
14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
13u00  Uitstap Shoppingcenter 
           Voor de ingeschreven bewoners 
15u00  Jubilé Robbrecht-De Winter 
           Deze viering heeft plaats in intieme 

           kring op de kamer van Oswald 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs alle deuren 

           met hun koopwaar, in de namiddag 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 
14u00  Beweging (Wielewaalsnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 
14u00  Knutselen (Wielewaalsnest) 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 
14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Verjaardagborrel 
            in het animatielokaal voor alle 

            jarigen van oktober 
14u00  Kerkhofbezoek 

            Geef gerust een seintje indien je 
            wenst mee te gaan 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Culturele namiddag 

           De Filipijnen 
           in de feestzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Beweging (Wielewaalsnest) 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 

14u30  Mis voor onze  dierbare  
           overledenen 
            in de feestzaal 

 

14u00  Dansnamiddag met optreden van 

           William 
           Familie en bewoners, allen van harte 
           welkom in de feestzaal voor een 

           fantastische dansnamiddag 

Vrijdag 26 oktober 

Maandag 29 oktober 

Dinsdag 23 oktober 

Vrijdag 19 oktober 

Woensdag 17 oktober 

Donderdag 18 oktober 

Maandag 22 oktober 

Woensdag 24 oktober 

Donderdag 25 oktober 

Dinsdag 30 oktober 

Woensdag 31 oktober 

Donderdag 01 november 

Vrijdag 02 november 

Zondag 04 november 
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Jarigen in oktober 
Leo Meersman K 311 02 oktober 91 jaar 

Marcel Blijweert K 126 04 oktober 87 jaar 

Livina Smet K 015 07 oktober 88 jaar 

Nicole Van den Branden K 031 10 oktober 80 jaar 

Josepha De Leenheer K 206 14 oktober 97 jaar 

Jozef Verhaeghen K 331 15 oktober 91 jaar 

Carolus Vanden Kerkhof K 115 18 oktober 97 jaar 

Robert Kegels K 225 20 oktober 84 jaar 

Jean-Pierre Debeys K 004 21 oktober 75 jaar 

Suzanna Engels K 324 27 oktober 98 jaar 

Hubert Debruyne K 203 28 oktober 74 jaar 

Maria Buyens K 226 31 oktober 81 jaar 

Godelieve Van Lombergen K 117 31 oktober 88 jaar 

    

Maria Van Hove K 211 04 november 82 jaar 

Blanche Martens K 125 05 november 82 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

 

 
 

Hebben ons verlaten 

Annie Mys 
k 225 
naar Huize Vincent te Tielrode 

Annie Mys 
k 225 
28 augustus 2018 

Leon Wats 
k 012 
24 september 2018 

Robert Kegels 
k 225 

17 september 2018 

Suzanna Engels 
k 324 
22 september 2018 
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Kortverblijf 
Diane De Westerlinck 
k 414 
17 augustus 2018 opname 
23 augustus 2018, naar huis 

Klaus Seffert 
k 0031B 

17 augustus 2018, opname 
21 augustus 2018, ontslag 

Honorine Van Puymbroeck 
k 031B 

27 augustus 2018, opname 

Marie Louise Blyweert 
k 310KV 
20 augustus 2018, opname 

Simonne Rombaut 
k 414 
31 augustus 2018, opname 
12 september 2018, naar huis 

Ivonne Cornelis 
k 414 

14 september 2018, opname 
24 september 2018, naar huis 

Yvonne Heirman 
k 130 
19 september 2018, naar huis 

Marcel De Kimpe 
k 130 

24 september 2018, opname 
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Vrijwilligersnieuws 
 

Welkom Lieze Van Raemdonck, een jongedame die 
ons komt bijstaan bij het begeleiden van activitei-
ten. Voor een extra kamerbezoekje staat ze ook 
steeds paraat tijdens haar vrije momenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November is seniorenmaand 
Bekijk zeker de agenda’s van onze  bejaardenvoorzieningen. 

 

Wat mag u zoal verwachten : 

 Optreden van een dansgroep 

 Optreden artiest 

 Optreden van ons eigen personeel en vrijwilligers 

 Feestmaaltijd 

 Handwerktentoonstelling 

 En nog zoveel meer 

 

Seniorenmaand = feestmaand 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 28 augustus : ‘Dan zal den beiaard spelen’ …. 

Wij kijken nog even achterom naar augustus ! ‘Zo zal den beiaard spelen’, zo 
luidde toch van Peter Benoit  het bekende vers dat de beiaardier, Joannes 
Thuy , speelde uit de ‘Rubenscantate’. Hij speelde dit schitterende concert op 
de ‘Reizende Beiaard van Praag’. Het instrument dateert uit 2000 en bestaat 
uit 57 klokken, die in Nederland gegoten zijn bij gieterij Koninklijke  Eijsbouts. 
Het geheel weegt liefst 12000 kilo en reist heel Europa rond. We komen zo met 
plezier nog eens even terug op deze prachtige en unieke gebeurtenis in de ge-
schiedenis van ons Blauwhof op deze betoverend mooie zachte zomerse nami-
dag. Onze residenten en vele bezoekers en familieleden  verhuisden mee naar  
de voortuin. Het was genieten, bekende melodieën herkennen en meezingen. 
We tonen u graag nog enkele foto’s van deze unieke gebeurtenis ! En niet te 
vergeten : in Temse hebben we er ook een met 23 klokken (Sergeys, Leuven) én 
een automatisch klokkenspel ! Hij dateert uit 1976, zit in het oud gemeente-
huis en weegt 850 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 03 september : Winkeltje, gazetje boven, Cinema, geheugenspel 

De eerste schooldag wie kon zich dat nog herinneren? Veel blije moeders voor 
de eerste schooldag maar ook traantjes bij niet alleen de kindjes maar ook de 
mama’s. Daar konden we naar hartenlust over vertellen. Wij keken met een 
tweede groep bioscoopbezoekers naar Gaston en Leo met een lekker drankje 
erbij in onze cinema Roxy boven en lazen ’s morgens al even uit de ‘gazet’ in 
de living vooraan. 
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Dinsdag 04 september : zangkoor 

Het is altijd leuk (en gezond) om eens te zingen en onze longen open te zetten 
en zo deden we dan maar. Er zijn morgen en in de rest van de maand nog heel 
wat activiteiten waar we dat best nog eens kunnen doen. We genoten nog eens 
na van onze beiaard (melodietjes op maat ) …… 

Woensdag 05 september : gebedsdienst en beweegactiviteit 

Het bewegen verliep anders dan anders : het was onder begeleiding van het 
muzikale talent waarover onze bewoners zelf beschikken. Terwijl we een oefe-
ning deden werd er dus spontaan gezongen. Het was een muzikale en bewege-
lijke namiddag. Het was eens iets anders, moet kunnen!!!!! Zo zingen we deze 
maand maar verder in, gezien onze gebedsdienst, de beiaard en het zangkoor : 
wij gaan zingend door het leven ! 

Donderdag 06 september : Wafelbak ’t Gelaag  

Die verhuisden we naar 21 september wegens vergaderingen, rolstoelen, 
schrijfwerk en andere drukke verplichtingen. 

Vrijdag 07 september : Balou, confituur maken en handverzorging 

Ons bewoners van den Barkendeir zijn al vroeg in de weer met het snijden van 
fruit. We gaan 6 kg kiwi en 2 kg vijgen snijden dat is wel heel wat. De hoeveel-
heid was meer dan anders. Volgende week is het markt op ’t Blauwhof en dan 
kunnen we een standje zetten om de ambachtelijke confituur te verkopen. Ter-
wijl onze dames druk bezig zijn is ons Balouke ook nog eens op bezoek!!!!! In 
de namiddag gingen we het wat rustiger aan doen en wie zin had kreeg een 
handmassage van onze nieuwe Miss Beveren, waarvan we u graag en fier een 
mooie foto laten zien …. Ra ra wie is dat ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 10 september : Hoger-Lager Barkendeir 

Er werd heel wat geroepen bij ons kaartspel : echte winnaars of verliezers zijn 
er niet maar het is altijd erg plezant en daar is het met al onze trouwe spelers 
en speelsters toch maar om te doen 
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Dinsdag 11 september : Bewegen 

Hier werken we altijd goed samen met de kinesisten. Rust roest is onze leuze 
en ook nu maakten we dit weer waar. We kregen het er warm van en dus zorg-
de Inge voor een lekker drankje en iets lekkers, kwestie van onze calorieën wat 
te onderhouden. 

Woensdag 12 september : Snoezel, handzorg en markt 

Zo kregen enkele mensen de gelegenheid om wat te komen ontspannen in de 
ergo-afdeling. Anderen lakten we wat nagels of deden een handmassage en te-
gen een uur of drie was alles voorbereid voor de eerste succesvolle editie van 
‘markt in ’t Blauwhof’. Er kwamen heel wat residenten, buurtbewoners, vrij-
willigers, familie en vrienden op af en een leuke delegatie uit De Reiger, met 
onze nieuwe animatrice-collega Anne Herickx die gelijk eens kwam kennisma-
ken. Iedereen was heel tevreden en er werd heel wat gekocht en verkocht, er 
waren pannenkoeken en een gezellig muziekje bij. Met dank aan de inzet van 
zovelen ! 
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Donderdag 13 september : Rolstoelbeheer : een woordje uitleg 

Er is heel wat werk aan ons steeds grotere ‘mobiliteitspark’ en het kan soms 
snel evolueren. Het is dan ook van belang dat we dat in goed overleg wat mee-
volgen, flexibel zijn. Aan de administratieve kant is er ook heel wat werk, een 
deeltaak van de dienst ergotherapie. Is er een probleem met uw rolstoel, loop-
rek, rollator of hebt u iets nodig (bent u iets kwijt) contacteer dan de dienst 
ergo (Michiel) en we proberen dat op te lossen. Het is echter wel van het groot-
ste belang dat iedereen (ergo-animatie, verzorgend personeel, kapster, pedicu-
re, kine, familie, vriend, vrijwilliger, logistiek, resident) mee helpt zorgen dat 
de juiste onderdelen bij elkaar blijven : voetsteunen, werkbladen, hoofdsteu-
nen, kussens die op naam zijn en noem maar op. Het overgrote deel van onze 
rolstoelen zijn immers huurstoelen en dus niet onze eigendom. Huurstoelen zijn 
dus niet omwisselbaar. Om verlies en verwarring tegen te gaan proberen wij al-
le onderdelen dan ook zoveel mogelijk te merken. Voor éénmalige en andere 
uitstappen staan er een achttal genummerde vouwstoelen ter beschikking die 
wij willen vragen na gebruik terug onder de trap te plaatsen. Zo loopt alles op 
wieltjes ! 

Maandag 17 september : Gazet Barkendeir, Kamerbezoekjes 

We overliepen voor een klein publiek even de krant op den Barkendeir en 
brachten tussendoor heel wat kamerbezoekjes vandaag. Vanwege het mooie 
weer konden een twaalftal residenten ’s middags ook nog even genieten van 
een mooie wandeling : een extraatje zolang het nog kan! 

Dinsdag 18 september : wandelen 

En weerom trokken we met een aantal residenten een uur op wandel om van 
deze mooie en warme nazomerdagen te genieten, zolang het nog kan. En werk-
ten we vlijtig aan de verslagen en de redactie van ons Babieltje. 

Woensdag 19 september : Gebedsdienst, kamerbezoekjes boven 

Diaken André ging voor in de gebedsviering van vandaag en na de middag deden 
we boven onze ronde voor de nodige individuele bezoekjes. 
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Donderdag 20 september : voorlees beide afdelingen 

Maria was terug van de partij voor de maandelijkse voor-
leessessie georganiseerd vanuit de gemeentelijke biblio-
theek. Vandaag hadden we het over een oud Mechels fa-
milieverhaal en de eerste wereldoorlog. 

 

 

Vrijdag 21 september : wafelbak ‘t Gelaag 

We bakten een weekje later dan gepland onze wafeltjes voor de jarige (!) op ’t 
Gelaag. Immers, op 19 september was mevrouw Honorine Van Drogenbroeck 
van kamer 22 jarig. Zij woont reeds zeer lang bij ons en bereikte de gezegende 
leeftijd van 80 jaar !  Proficiat, Honorine met Trammeke 8 en even-zoveel aan 
Omer, die steeds trouw dagelijks voor haar op post is, weer of geen weer ….. 
En iedereen kon ervan meegenieten natuurlijk ! 

 

Maandag 24 september : Over vroeger 

Als we over vroeger kunnen beginnen zijn we steeds in onze nopjes en staat er 
geen maat op. Michiel las een verhaal voor uit de oorlog en voor we het wisten 
waren we vertrokken voor een uurtje mooie en droeve herinneringen en kon ie-
dereen zijn eigen  verhaal doen, met een lach en een traan (en een advocaatje 
om te snoepen). 
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Vrijwilligersnieuws 
 

Wij hielden op 11 september een vergadering om ons najaar te plannen. Er 
staat immers heel wat op het programma. In oktober, niet zo veraf meer liggen 
ook de griepspuitjes weer klaar. Intussen deden we reeds verslag, dat jullie 
reeds gekregen hebben. 

 

 

Even over denken 
De herfst is begonnen en tegen ’t eind van de maand zijn de meeste blaadjes 
wel van de bomen af en mooi geel gekleurd. Begin september hadden wij reeds 
kastanjes. De ochtenden zijn wat frisser en deze maand schakelen we zeker 
nog over naar het winteruur, misschien wel voor de laatste keer. Veertien okto-
ber gaan de verkiezingen door, dit jaar voor de gemeenteraad en de provincie.  

Iedereen heeft zo zijn dag verdiend om eens extra  in de kijker te staan en 
daarom zetten we reeds op 1 oktober in met de internationale dag van de ou-
deren. De week van acht tot veertien oktober is de week van de ‘pijn’, iets 
waar we helaas allemaal wel eens mee geconfronteerd worden. Op 17 oktober 
is het de dag van de zorgkundigen en verzorgenden : dat zijn de mensen die al-
tijd met een warm hart voor jullie klaarstaan, iedere dag. En tenslotte is er op 
27 oktober de dag van de ergotherapeut … die heeft dit jaar zijn dagje als hij 
niet moet werken want het is op een zaterdag. 

We krijgen muziekoptredens : Bigband Amor komt met een herfstconcert op 
zondag 21 oktober en naar november toe zijn er  steeds meer extra’s voor jul-
lie : op 10 oktober komt ’s middags ook nog CLEAN met mooie bekende liedjes 
van vroeger optreden in de cafetaria en op donderdagavond 18 oktober om 
19.30 u (toegang gratis voor iedereen) komt Leen Persijn met haar toneelact 
‘Mist, mijn moeder en mij’. Intussen werken wij al stilletjes aan de show …. 
Het worden gezellige dagen in ons Blauwhofje  als je dan ook nog weet dat op 
24 oktober dansgroep de Wissepasjes komt optreden ….! 



26  Babiel—oktober 2018 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Bibliotheek 
15u00  Gezellig samenzijn (Barkendeir) 

 

14u00  Zingen 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Curling 

 

10u00  Bewegingsactiviteit 
14u00  Oma’s keuken 

 

11u30  Krantje (Barkendeir) 
14u00  Individueel (‘t Gelaag) 

14u00  Cinama Roxy 

 

14u00  Zangkoor 

14u00  Balspel (Barkendeir) 

 

14u00  Optreden Clean, muziekduo 

 

14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

 

14u00  Gezellig samenzijn (‘t Gelaag) 

 

10u15  Bibliotheek 
11u30  Gazetje (Barkendeir) 
14u00  Ergowerkjes(‘t Gelaag) 
14u00  Uno 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Rusthuisclown 
14u00  Bewegen met Tim en Inge 

 

14u00  Rolstoelbeheer 
19u30  Optreden Leen Persijn 
           “Mist, mijn moeder en ik” 
           in de cafetaria 

 

14u00  Wafelbak jarigen (Barkendeir) 

 

14u30  Optreden Big Band Amor 

 

13u30  uitstap kegelen (Barkendeir) 
14u00  Snoezel en handverzorging 
           (‘t Gelaag) 

 

14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 
14u00  Gezelschap (‘t Gelaag) 

19u00  Herdenkingsmoment 

 

14u00  Optreden Wissepasjes 

 

14u00  Voorlezen bibliotheek 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

14u00  Quizzen (Podium) 

 

14u00  Aandachtsmomenten ergo 
14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 
14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

 

          Allerheiligen 

 

           Alerzielen 

Vrijdag 05 oktober 

Maandag 01 oktober 

Dinsdag 02 oktober 

Woensdag 03 oktober 

Maandag 29 oktober 

Dinsdag 16 oktober 

Maandag 08 oktober 

Dinsdag 09 oktober 

Woensdag 10 oktober 

Vrijdag 12 oktober 

Maandag 15 oktober 

Woensdag 17 oktober 

Woensdag 24 oktober 

Donderdag 25 oktober 

Donderdag 18 oktober 

Maandag 22 oktober 

Dinsdag 23 oktober 

Dinsdag 30 oktober 

Vrijdag 19 oktober 

Woensdag 31 oktober 

Donderdag 11 oktober 

Zondag 21 oktober 

Vrijdag 26 oktober 

Donderdag 01 november 

Vrijdag 02 november 
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Jarigen in oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in oktober 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
Gabrielle De Middelaer huurt 

vanaf 17 september 2018 flat 370 

Yvonne Maes K 016 13 oktober 92 jaar 

Marie Laurentinus de Roy K 027 18 oktober 84 jaar 

Roger Van der Schueren K 144 30 oktober 82 jaar 

    

Betty De Wilde Flat 016 05 oktober 81 jaar 

Marie-Louise Roosen Flat 366 08 oktober 85 jaar 

Godelieve Leemans Flat 127 10 oktober 79 jaar 

Marie-José Dusar Flat 247 11 oktober 91 jaar 

Armand De Maeyer Flat 369 17 oktober 89 jaar 

André Buytaert Flat 008 19 oktober 81 jaar 

Daisy Foubert Flat 126 23 oktober 80 jaar 

André Vervynkt Flat 366 23 oktober 89 jaar 

Marcel Verleyen Flat 130 25 oktober 88 jaar 

Achiel Van den Branden Flat 240 26 oktober 86 jaar 

G
A
W

 R
e
sid

e
n
tie

 E
lisa

b
e
th
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Een woordje van Sofie … 

Tijd om onze zomerjurkjes en sandalen op 
te bergen want de herfst is in het land. U 
heeft het vast al wel gemerkt…de dagen 
worden stilaan korter en hier en daar valt 
er al eens een extra regenbui. Toch zijn er 
ook voordelen aan de herfst verbonden. 
Zo kunnen we allemaal genieten van de 
verkleurende bladeren in de herfst. Een 
manier voor de natuur om de  kleuren-

pracht tentoon te spreiden. De herfst is een goed seizoen om een deugddoende 
herfstwandeling te maken in het park of bos. Er gaat haast niets boven de be-
nen strekken en extra bewegen terwijl je de vele herfstgeuren opsnuift (vers 
gevallen bladeren, bosvruchten, een herfstbui,…) en genieten van de zon die 
door de bomen schijnt. Tijdens een herfstwandeling kan je overigens vele den-
nenappels , kastanjes en ander herfst materiaal verzamelen waarmee je de wo-
ning kan decoreren. 
 
Ga je liever niet te voet dan is er natuurlijk steeds de 
mogelijkheid om de natuurpracht al fietsend te bewonde-
ren. U kan hiervoor nog steeds bij LDC ’t Achterpoortje 
terecht. Naast ritjes met onze elektrische bakfiets kan nu 
ook gebruikt worden gemaakt van een elektrisch aange-
dreven duo – fiets. Je kan deze fiets het best vergelijken 
als een driewieltandem waarbij de gebruikers naast el-
kaar zitten. Een persoon stuurt. Beiden kunnen trappen. 
Voor de ‘passagier’ is er ook de mogelijkheid om de be-
nen op een voetsteun te laten rusten. Het ritje kan dus zo 
actief gemaakt worden als men zelf wil. Voor meer infor-
matie kan u steeds terecht bij de medewerkers van het 
lokaal dienstencentrum. 

Kom, ga mee… 

Dan gaan we samen de herfst 

omhelzen 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 4 september - Crea: bloemschikken 

Een enthousiaste groep deelnemers maakten mooie en kleurrijke creaties tij-
dens de bloemschikactiviteit van dinsdag 4 september 2018. Rozen, gerbera’s, 
anjers, eucalyptus,… deze werden allemaal verwerkt in de unieke en persoon-
lijke werkjes. Vooraf werd de kennis van de deelnemers rond de bloemen en 
planten getest op basis van een fotoquiz. Stuk voor stuk slaagden de deelne-
mers voor de proef en toonden zo over heel wat kennis rond de bloemen en 
planten te beschikken. Een geslaagde namiddag die zeker voor herhaling vat-
baar is! 

 

Vrijdag 7 september - EHBO 

Bob De Ryck, preventieadviseur binnen OCMW Temse, wist de deelnemers aan 
de infosessie te boeien met zijn uitleg over EHBO. De infosessie werd ingericht 
naar aanleiding van de internationale dag van de eerste hulp op zaterdag 8 sep-
tember 2018. Naast een theoretische uitleg over o.a. reanimatietechnieken 
(hartmassage, mond op mond), behandelen van brandwonden, controleren van 
de veiligheid en bewustzijn,… kregen de deelnemers de kans om te oefenen. 
Hiertoe werd al het noodzakelijke materiaal meegebracht. 
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Dinsdag 11, 18 en 25 september – Basiscursus internet 

Gedurende drie dinsdag namiddagen kregen de cursisten 
die deelnamen aan de basiscursus internet de nodige in-
formatie over het www en de verschillende mogelijkhe-
den. Ze leerden niet enkel over het ontstaan van het in-
ternet maar ook over de verschillende toepassingen van 
het internet biedt (o.a. de mogelijkheid om informatie op 
te zoeken). Diegenen die hun computer hadden meege-
bracht kregen meteen de mogelijkheid om het geleerde in 
de praktijk om te zetten. De deelnemers kregen ieder ook 
een informatiebundel mee waarmee ze verder thuis aan 
de slag konden. 
Donderdag 13 september – Theeworkshop 

De theeworkshop, gegeven door een echte 
theesommelier, gaf aan de deelnemers de 
kans om meer te weten te komen over de 
verschillende soorten thee. Groene thee, 
witte thee, zwarte thee,… Ze kennen geen 
geheimen meer voor de deelnemers. Tij-
dens de interactieve workshop kregen de 
deelnemers de mogelijkheid om verschillen-
de soorten thee te proeven en te bereiden. 
Er was voor ieder wel wat wils. 

Wist je dat… 

China de grootste producent van thee is.  

Dinsdag 18 september -  Kookworkshop: vlaai maken 

Eerst de handen uit de mouwen en dan lekker smullen… Dat is wat men deed 
tijdens de kookworkshop vlaai maken. Onder de leiding van Godelieve werd 
een overheerlijk dessert op tafel getoverd. 

 

 

 

 

 

Wie zelf thuis aan de slag wil kan dit…  
Hiernaast het recept van Godelieve. 
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Donderdag 20 september - Film: The pianist 

De filmliefhebbers zakten op donderdag 20 september af 
naar LDC ’t Achterpoortje voor een echte kaskraker. The pia-
nist won verschillende prijzen en werd ook door de aanwezi-
gen gesmaakt. Met wat popcorn erbij en een zoute snack 
werd het al snel een geslaagde namiddag. De aanwezigen 
waren zichtbaar onder de indruk van het aangrijpende ver-
haal.  

 

Vrijdag 21 september – Infosessie rond Alzheimer 

Tijdens de infosessie op vrijdag 21 september 2018 werd gesproken over de 
ziekte van Alzheimer, de ontdekking van de ziekte, de verschillende fases en 
de impact op het leven van de persoon. De aanwezigen zakten vooral af naar 
het LDC om wat meer achtergrondinformatie te krijgen over een ziekte waar-
mee velen in hun nabije omgeving reeds werden geconfronteerd.  

Benodigdheden: 
 

750ml. melk 
250 gr. peperkoek 
125 gr. speculaas 
100 gr.  macronkoekjes 
1/2 pak beschuit 
1 grote koffie lepel kaneel 
125 gr. kandijsiroop 
2 eetlepels suiker 
1 ei 

  

Bereiding: 
 

De melk op warmen niet koken. 
De peperkoek en al de beno-

digdheden klein maken. 
Alles bij de warme melk voe-

gen. 
Goed mengen en even mixen. 
De vlaai kom invetten en de 

mix toevoegen. 
In voorverwarmde oven op 180° 

+_45 min bakken. 
Liefst een nacht laten rusten. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Zentangle - 

                        meditatief tekenen € 0,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00           

14u00 tot 17u00  Muzikale show : Geeno 

                          € 7,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  De kracht van positief 
                          denken 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film : Allez Eddy! 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop : 

                      hapjes met pompoen € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 15u30  Gevaren in huis 
                         (en hoe ze vermijden) 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

Vrijdag 05 oktober 

Maandag 22 oktober 

Woensdag 10 oktober 

Maandag 01 oktober 

Maandag 08 oktober 

Dinsdag 02 oktober 

Woensdag 03 oktober 

Vrijdag 19 oktober 

Woensdag 17 oktober 

Vrijdag 12 oktober 

Woensdag 24 oktober 

Dinsdag 09 oktober 

Dinsdag 16 oktober 

Maandag 15 oktober 

Dinsdag 23 oktober 

Donderdag 11 oktober 

Donderdag 25 oktober 

Vrijdag 26 oktober 

Donderdag 04 oktober 

Donderdag 18 oktober 

Maandag 29 oktober 

Woensdag 31 oktober 
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Dit wordt oktober 2018… 
 
Dinsdag 2 oktober 2018 - Zentangle: me-
ditatief tekenen 
Zentangle is een kunstvorm die sinds 2015 
aan een opmars bezig is. Het is een vorm 
van  meditatief tekenen.  
Is je nieuwsgierigheid geprikkeld en wil je 
het zelf uitproberen? Kom dan naar de 
workshop in ons dienstencentrum op dins-
dag 2 oktober 2018. We starten omstreeks 
14.00 uur.  
De activiteit zal doorgaan in onze activitei-
tenruimte. De kostprijs bedraagt: 0,50 eu-
ro 
 
 
Donderdag 4 oktober 2018 – Muzikale show: Geeno 
Beleef een fijne namiddag met de muzikale show van Geeno. Hij brengt een 
leuk en aangepast muziekprogramma met nummers van vroeger en nu. Haal je 
graag mooie herinneringen op, zing je graag eens mee, wil je de benen losma-
ken op de dansvloer,… Kom dan zeker naar het lokaal dienstencentrum op don-
derdag 4 oktober 2018. Tijdens de show kan u genieten van een hapje en een 
drankje. Tot dan! 
Uur: 14.00 uur 

Kostprijs : € 7,50 
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Dinsdag 9 oktober 2018 – De kracht van positief denken 

Wist je dat: 

 1 op 4 Vlamingen krijgt ooit te met ernstige psychische problemen 
Tijdens de 10 daagse van de geestelijke gezondheid willen we daarom inzet-
ten op het belang van je goed voelen en positief denken. Dit alles om je veer-
kracht te vergroten. Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel 
te voelen, kleine of grote tegenslagen te verwerken en er sterker uit te ko-
men.  
Positief denken wordt omschreven als goed. Maar waarom is dit precies? Wat 
zijn de voordelen? En kan je leren om positief te denken? We trachten samen 
een antwoord te vinden op deze vragen tijdens de infosessie die wordt geor-
ganiseerd in het LDC op dinsdag 9 oktober 2018. De start is voorzien rond 
14.00 uur. Deelname is gratis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Donderdag 11 oktober 2018 
Film: Allez, Eddy! 

Allez, Eddy! is een Vlaamse film in een re-
gie van Gert Embrechts uit 2012. De film 
speelt zich af in de jaren zeventig. De film 
vertelt het verhaal van de jongen Freddy 
Dermul. Hij groeit op als de jongste zoon 
van een slagersfamilie. Van zijn ouders, 
Angel en André, mag hij zijn grote passie 
wielrennen niet beoefenen omwille van 
een medische problematiek. Freddy 
schrijft zich toch in voor een wielerwed-
strijd omdat hij hier de kans heeft om zijn 
grote idool, Eddy Merckx, te ontmoeten. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gert_Embrechts&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/2012
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
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Dinsdag 16 oktober 2018 – Kookworkshop: hapjes met pompoen 

Lekker en gezond koken met seizoen groenten? 
Benieuwd welke hapjes je kan bereiden met pom-
poen? 

Kom dan zeker naar de kookworkshop op dinsdag 16 
oktober 2018. De activiteit gaat door in de kidsresto. 
Help bij het maken en vooral bij het proeven van de 
lekkernijen. Kostprijs van de activiteit is 2,50 euro. 
We starten om 14.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 18 oktober 2018 – Gevaren in huis en ze vermijden 

Zorgen voor een veilige woonomgeving? 

Het kan. Kom naar de infosessie gegeven door Bob De 
Ryck, preventieadviseur binnen OCMW Temse en leer 
waar het gevaar schuilt en waar je op moet letten! 

Deelname is gratis. De infosessie gaat door in de activi-
teitenruimte van het dienstencentrum. Start voorzien 
om 14.30 uur. 

 

 

 

 

Donderdag 25 oktober 2018 – Bingo 

Plezier verzekerd tijdens onze maandelijkse 
Bingo die zal doorgaan op donderdag 25 okto-
ber 2018. Wil je ook kans maken op een mooie 
prijs? Kom dan naar LDC ’t Achterpoortje en 
speel mee. We starten om 14.00 uur. De activi-
teit gaat door in de cafetaria. Kostprijs is 0,50 
euro per kaartje.  
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‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Residentie Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel is een 
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