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Oude doos 
11 november is het precies honderd jaar geleden dat om 11 uur ’s morgens de 
wapenstilstand inging. Hij werd getekend in de restaurantwagon van de trein 
van de Franse maarschalk Foch.  Dat gebeurde in het bos van Compiègne 70 km 
ten Noorden van Parijs. De wagon werd precies 24 jaar later opnieuw gebruikt 
door de Duitse kanselier om de capitulatie van Frankrijk na de bliksemoorlog 
van mei ’40 te ondertekenen. Je kan hem bezoeken want hij staat er nog. Wij 
tonen u hieronder een afbeelding van deze historische gebeurtenis ! U zal ze-
ker ook de vele herdenkingen op uw televisie of in de krant kunnen volgen ! 
Ons dapper volkje en beroemde Temsenaars zoals de gebroeders Van Raem-
donck vochten aan het Ijzerfront en hielden er zeker 4 jaar stand tegen de 
Duitsers !!!! 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
1. Pakken – vroegere soort Eandis 
2. Schande – zwart vuil 
3. Windrichting 
4. Besmettelijke woudloper 
5. Voornaam (Hebreeuws) 
6. Soort overeenkomsten 

Het kruiswoordraadsel uit Babiel 
van september was behoorlijk 
moeilijk. Voor de eerste keer in on-
ze geschiedenis hebben we dan ook 
geen juiste oplossing. Het was een 
zeer spannende strijd tussen Mevr. 
Denise Calle en de twee andere in-
zenders.  Met achterlating op de 
meet van Armand De Maeyer kwam 
Walter Mys het verste maar hij 
sneuvelde op Gard (moest Tarn 
zijn) en ton (ge-vat-te voornaam), 
en Leo ( = leeuw is een lui dier)  
Hier dan onze herfstpuzzel ! Veel 
puzzelplezier ! We maken het niet 
meer zo supermoeilijk en beste le-
zers stuur maar veel oplossingen 
in !!! De fles wijn gaat dus deze 
keer naar de opsteller ….. ??????? 

7. Daar – kijken – onderdaan van een 
bed 

8. Muzieknoot – gelijke 
9. Takje – god van de liefde 
10. Soort kapitein - klaar 

Horizontaal : 

1. Maand 
2. Voegwoord – eer 
3. Ook – omroep 
4. Tweeklank – trekkend 
5. Getal – nihil 
6. het enige wat  het sterke 

geslacht niet kan 
7. Daar – Duitse finish 
8. Tickets – tijdperk 
9. Lidwoord - leraar 
10. Leuke dame 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M O K   L E N T E   

2 O D I L O N   J E F 

3 D E   O     G O R R 

4 E T R U S K   R V A 

5 S T U I T     V O N 

6 T E S S A   W E L K 

7 U K   E B R O       

8 S E E   I A N   O T 

9     S T E F   L E O 

10 H O T E L   T A R N 

 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 
Dinsdag 25 september : Mannenclub 

Wie kent er het spel “Hoger-lager” nog??  Vandaag haalden we onze grote kaar-
ten uit en speelden we dit in 2 groepjes.  Bij winst kreeg de groep een letter 
en na het verzamelen van al die letters moest men een woord vormen dat te 
maken had met de herfst.  Dit leek makkelijker dan het was … maar na wat 
puzzelwerk en “samen” werk werden de juiste woorden wel gevonden! 

Dinsdag 25 september : Zwemmen Vita Scheldebad 

Eens een waterrat altijd een waterrat. Maar wie had gedacht dat je op je ne-
gentig jaar nog zou kunnen zwemmen. Het Vita Scheldebad biedt daarvoor een 
mooie oplossing. In het kleinste deel van het zwembad kan de bodem volledig 
naar boven komen. Zo hoef je alleen maar op de bodem te stappen en geduldig 
te wachten tot je omringd bent door dat heerlijke water en genieten. Probeer 
dan maar die kriebel tegen te houden om te zwemmen. Na enkele jaren op het 
droge gaat dat niet meer zoals vroeger maar na wat oefening lukt dat toch aar-
dig goed! En wat er vervolgens gebeurde was een foto waard. Twee negentig-
plussers die zich als een vis in het water voelden werden vergezeld door een 
moeder met haar baby van nog maar enkele maanden oud. Een voorbode? Jong 
geleerd is oud gedaan? 

Woensdag 26 september : Mosselsouper 

Mosselsouper! Een jaarlijkse traditie die goed in de smaak valt. Zowel bij ons 
als in ‘t Blauwhof en de flatjes werden er mosselen geserveerd. In totaal wer-
den er 260 kg mosselen klaar ge-
maakt. Dikke proficiat aan onze 
chef-kok Joeri en zijn keuken-
ploeg. De mosselen waren super 
lekker en meer dan voldoende. 
Daarna volgde er voor de meeste 
bewoners een heerlijk middag 
dutje. 



6  Babiel - november 2018 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Donderdag 27 september : Wafelbak OKRA. 

Onze jaarlijkse wafelbak stond vandaag op het programma en de dames en he-
ren van de OKRA stonden terug present!!  Het zijn zij die ons jaarlijks trakteren 
met heerlijke wafels.  Er werd volop gebakken en de eerste wafels werden 
voorbehouden voor het Wielewaalsnest … en daar werden ze alvast heel lekker 
gevonden!  Ondertussen liep onze feestzaal al gezellig vol en deden onze bak-
kers fantastisch hun best om iedereen te voorzien van deze lekkernij.  Ook de 
bewoners op hun kamer werden getrakteerd.  Nogmaals bedankt aan alle OKRA 
bakkers!!! 

Maandag 1 oktober : Wenskaarten maken 

Enkele vrijwilligers kwamen langs om te tonen hoe je zelf kaarten kan maken. 
We hebben een heel deel mooie prenten gekregen waar we zelfs 3D kaarten 
mee kunnen maken. Enkele bewoners kwamen hen bewonderen en hielpen al 
een beetje mee lijmen. De kaarten komen afgewerkt in onze vitrine kast en ze-
ker ook op onze Kerstmarkt! 

Dinsdag 2 oktober : Ontbijtbuffet Lijsternest 

(K216-K229) 

Deze maal was het aan de bewoners van het Lijsternest 
deel 2. Iedereen kijkt er enorm naar uit, een heerlijk 
buffet samen met medebewoners. En samen eten doet 
ook meer eten. De verschillende vormen vers gebakken 
eitjes zijn steeds in trok. Met een goed gevulde maag 
trokken we tevreden huiswaarts. 
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Maandag 1 oktober : Verjaardagsborrel 

Heel wat jarigen in de maand september, met in ons midden Yvonne Vercaute-
ren die pas 101 jaar jong geworden is. Met een hapje en een drankje was onze 
namiddag weer veel te vlug voorbij. Proficiat aan al onze jarigen en we wen-
sen hen een gezond levensjaar toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 4 oktober : Werelddierendag 

Werelddierendag en het personeel mag hun huisdier meebrengen naar het 
werk. Dat wordt een beestenboel! En dat werd het ook. En wat een beesten-
boel: papegaaien, een slang, een hamster, cavia’s, verschillende honden, … 
Het was even druk maar de dieren hebben zich allemaal toch wel flink gehou-
den. Ja, die drukte en dat lawaai komt er even bij. Dit trotseert een dieren-
liefhebber met plezier voor één namiddag. Na een introductie de dieren eens 
van dicht mogen bekijken, en misschien aaien. Wie geluk had, of pech, het is 
te zien hoe je het bekijkt, mocht even een papegaai op hun schouder dragen. 
Dit overkomt je niet alle dagen. Dus toch wel een mooie herinnering. 

Dinsdag 9 oktober : Mannenclub 

Normaal gezien stond vandaag “curling” op het programma maar door een 
dubbele boeking van de feestzaal kon dit niet doorgaan….maar niet getreurd, 
we maken er wel een leuke namiddag van!  Onze oude pick-up werd van onder 
het stof gehaald en ook oude bekende platen …en dan luisteren maar en raden 
naar de uitvoerder van de gespeelde muziek.  Niet altijd even makkelijk, maar 
er zaten wel leuke deuntjes tussen.  En zo was ons “mannen-uurtje” weer vlug 
voorbij … op muzikale wijze! 
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Donderdag 11 oktober : Modeshow 

Het was weer een zeer aangename namiddag. Na een tas koffie was Raf paraat 
om zijn drie mannequins voor te stellen. Ze brachten een mooie modeshow met 
de nieuwe herfst- en wintercollectie. We konden genieten van deze mooie col-
lectie en wie wenste kon passen en kiezen zonder aankoopverplichting. Leuk 
toch om weer iets nieuws te kopen! 

Dinsdag 16 okt.: Zwemmen Vita Scheldebad 

Op een dag krijg je een vraag : “Ik zou graag het nieuwe zwembad eens zien”. 
Hoe leuk is het dat je als team zo’n vraag kan waarmaken. De eerste keer 
zwemmen was een succes en al snel volgde er een tweede keer. Deze keer kon 
er al iemand extra mee. Nog een waterrat. Voor wie het de eerste keer is, is 
het even wennen aan het water en overspoeld worden door deze ervaring en 
herinneringen. Voor wie het de tweede keer is, is het popelen om nog eens te 
zwemmen. En dat gaat al vlotter dan de eerste keer. Ik denk dat we hiermee 
een topactiviteit gevonden hebben waarbij we enkele mensen gelukkig kunnen 
maken. 

Donderdag 18 oktober : Optreden Wissepasjes 

Een dansgroep uit Bazel bracht ons weer een namiddag vertier. Er waren heel 
wat nieuwe gezichten aanwe-
zig. Ze zwierden in het rond 
en hadden hele mooie rokjes 
aan. We werden samen in de 
kring gevraagd en kregen dans-
les, mooi om zien! Op het ein-
de kregen alle bewoners een 
mooie gele roos als bedanking. 
Moe maar voldaan keerden we 
huiswaarts. 
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Dinsdag 23 oktober : 65-jarig jubileum De Winter Frederica—Robbrecht An-
toine 

Frederica en Antoine vierden hun briljante jubileum. Ze wensten dit te doen in 
intieme kring doch konden we het niet nalaten om hen te feliciteren. We heb-
ben samen getoost op hun jubileum met burgemeester, voorzitter en zorgdirec-
teur. Natuurlijk konden de bloemen en cadeaus niet ontbreken. Wij wensen hen 
nog mooie jaren toe. 

dinsdag 23 oktober : Uitstap shoppingcentrum 

De handicar stond klaar voor een ritje naar het Shoppingcentrum. Veel bewo-
ners waren geïnteresseerd voor deze uitstap, maar elk mag op zijn beurt mee. 
Zo krijgt iedereen de kans om mee te gaan. Na het shoppen verwelkomden ze 
ons in ‘den Entrée’ voor een goede tas koffie met een pannenkoek, een wafel 
of een ijsje. Dat werd gesmaakt! 



10  Babiel - november 2018 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

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 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 
14u30  Mis voor onze overledenen 
            In de feestzaal, misviering voor onze 

           dierbare overledenen; Iedereen van 

           harte welkom; 

 

14u00  Dansnamiddag met optreden van 

           William 
            In de feestzaal, bewoners en familie 

            van harte welkom voor een namiddag 

            plezier! 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Gymnastiek  op muziek (Mezennest) 

14u00  Gymnastiek met Annemiek 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Mezennest) 

            in de dagzaal voor de bewoners van 
            k 101 tot en met k 115) 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

            Iedereen welkom in  het Lijsternest 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

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

            deuren met hun koopwaren 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnestnest) 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen! Verdeling jaarpunten! 
            In de feestzaal 

 

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

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Muzikale namiddag (Mezennest) 

 

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

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

14u30  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Sportanimo  (Wielewaalsnest) 

           Nieuwe activiteit in samenwerking 

           met kinesiste, zal steeds verschillend 

           zijn en op een andere locatie, deze 

           keer in het Wielewaalsnest 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

12u00  Feestmaaltijd met optreden van 

           Mieke 
           in de feestzaal voor alle 

           ingeschrevenen 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Fit-o-meter (Zwaluwnestnest) 

Vrijdag 09 november 

Dinsdag 06 november 

Maandag 05 november 

Woensdag 14 november 

Donderdag 01 november 

Vrijdag 02 november 

Woensdag 07 november 

Donderdag 08 november 

Maandag 12 november 

Dinsdag 13 november 

Donderdag 15 november 

Zondag 04 november 
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09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Optreden “De Kliek” (feestzaal) 
           De Kliek zet zijn beste beentje voor, 

          in de feestzaal 

 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u00  Snoezelen 
14u00  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 
14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Muzieknamiddag (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 
14u00  Verjaardagborrel 
            in het animatielokaal voor alle 

            jarigen van november 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub 
           Curling 
14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Uitstap naar Interflower 
           met ingeschreven bewoners trekken 

           we richting Lokeren 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Sportanimo (Zwaluwnest) 

           Nieuwe activiteit in samenwerking 

           met kinesiste, zal steeds  

           verschillend zijn en op een andere 

           locatie, deze keer in het Zwaluwnest 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u00  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

 

12u00  Kerkstmarkt 

tot      vanaf 12 uur is iedereen welkom op 
17u00  onze Kerstmarkt, er valt heel wat te 

           beleven 

Vrijdag 23 november 

Maandag 26 november 

Dinsdag 20 november 

Vrijdag 16 november 

Zondag 02 december 

Maandag 19 november 

Woensdag 21 november 

Donderdag 22 november 

Dinsdag 27 november 

Woensdag 28 november 

Donderdag 29 november 

Vrijdag 30 november 
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“De Kliek” is een groep personeelsleden en personeelsleden op rust die zich in hun 

vrije tijd inzetten om deze show tot stand te brengen. De groep bestaat ondertussen 

40 jaar en brengt dit jaar “14 nummers om terug te zien”. Sketches, dans en muziek 

die de voorbije jaren al eens ten tonele gebracht werden en die zeker de moeite zijn 

om nog een keer terug te doen. 

Collega’s, familie en vrienden van harte welkom. Deuren open om 18u30. 

 Noteer alvast in jullie agenda 

Zondag 2 december 

van 12u tot 17u 

Kerstmarktje 

en handwerktentoonstelling. 

Iedereen welkom ! 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

Maria van Hove K 211 04 november 82 jaar 

Blanche Martens K 125 05 november 82 jaar 

Jean Pierre De Meyer K 205 06 november 68 jaar 

Françine De Leenheer K 035 09 november 64 jaar 

Irena Van de Velde K 223 13 november 83 jaar 

Godelieva Coppieters K 328 21 november 74 jaar 

Yvonne Mees K 229 21 november 91 jaar 

Nelly Weemaes K 107 28 november 90 jaar 

    

Margareta Noorts K 222 01 december 78 jaar 

Maria Noorts K 222 01 december 78 jaar 

Paul Teugels K 037 04 december 73 jaar 

Leon Wats 
k 012 
15 oktober 2018, terug naar huis 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Lodewyk Verbraeken 
k 324 
04 oktober 2018 

Rita De Nil 
k 012 
22 oktober 2018 

Gustaaf Mettepenningen 
k 402 

18 oktober 2018 

Philibert de Smet 
k 402 
10 oktober 2018 

Veel sterkte 

Maria Smet 
k 301 

17 oktober 2018 
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Kortverblijf 

René De Gussem 
k 414 
28 september 2018, opname 

Marcel De Kimpe 
k 130 

12 oktober 2018, overleden 

Marie Louise Blijweert 
k 310 KV 

18 oktober 2018 , naar ander KV 

Willy Van Strijdonck 
k 130 
17 oktober 2018,  opname 
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Vrijwilligersnieuws 
 

We melden het droevige nieuws dat Dhr. Roger Ivens op donderdag 18 oktober 
overleden is. Hij heeft zich jaren vrijwillig ingezet voor onze bewoners. Wij 
wensen familie en vrienden veel sterkte toe in deze donkere dagen. 

 

 

 

 

Donderdag 25 oktober is Emilienne, jullie allen gekend 
voor haar jarenlang vrijwilligerswerk hier bij ons ko-
men wonen. Dank Emilienne voor de jaren van inzet 
voor onze bewoners! Steeds met het hart op de juiste 
plaats. Wij wensen Emilienne een fijn verblijf en nog 
heel wat mooie momenten toe hier bij ons. 

 

 

 

 

Hellen Yohannes Gebrekirston van harte 
welkom in ons vrijwilligers team. Hellen 
gaat zich vooral inzetten voor maaltijd-
begeleiding en mede ondersteunen bij 
de koffietoer, dit telkens op dinsdag en 
donderdag. Ook zal ze op vrije momen-
ten een babbeltje slagen met onze be-
woners. Wij wensen haar van harte suc-
ces in alles wat ze voor onze samenle-
ving zal betekenen. 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 1oktober : winkeltje, bib,   

Ronny was al vroeg in de weer om de bestellingen van onze bewoners op te ne-
men. Kort daarna kwam de bibliotheek langs om de boeken die werden uitgele-
zen te vervangen. 

Dinsdag 02 oktober : Zingen 

Het was weer een gezellige bende in de ergo. We zongen liedjes uit de oude 
doos : ‘Daar bij die molen’, ‘Een huis met een tuintje’ !!!! 

Woensdag 3 oktober : Gebedsdienst en curling 

Het was al van de voorbije zomer geleden dat we curling gespeeld hadden Dus 
werd het nog eens tijd om competitief een partijtje op touw te zetten. We  
splitsten onze bewoners op in twee groepen en om beurt kon er gespeeld wor-
den. ‘Mogen de beste spelers winnen’ is dan steeds onze leuze !!! 

Vrijdag 05 oktober : Stagedag SJKS, beweging en oma’s keuken 

Vandaag hadden we twee leerlingen van het Sint-Jozef Klein seminarie op be-
zoek. Ziehier hun ervaringen : wij zijn Imren Halici en Lina Van Den Bossche, 
wij zitten in het 6e jaar Economie Moderne talen. We draaien een hele dag 
mee in het WZC om zo te ondervinden hoe de bewoners hier leven en wonen. 

We starten onze dag met een rondleiding en kennismaking met bewoners, ver-
pleging en de dienst onderhoud. Rond tien uur starten we de activiteit bewe-
gen met kinesist Tim en animatrice Inge. Tijdens het balspel is er interactie 
met de bewoners en als stagiaires tonen we ons erg betrokken. ’s Middag is er 
de maaltijdgroep (Barkendeir) waar we als stagiaires meehelpen om de maal-
tijd te bedelen en verder een handje meehelpen waar het nodig is. 
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Daarna gaan we zelf eerst pauzeren. In de namiddag werden er croque-
monsieurs gemaakt. Met hulp van enkele bewoners en onszelf werden de boter-
hammen vlotjes gesmeerd en belegd. Klaar om te bakken en te smullen !!!! Wij 
vonden het een heel fijne en leerrijke dag ! 

Maandag 08 oktober : krantje Barkendeir en snoezelen 

Enkele residenten konden voor- en na de middag genieten van een rustige snoe-
zel-sessie in de ergo. Ons gazetje en de Druivelaar hielden we zoals steeds voor 
tussen de middag bij het eten. 

Woensdag 10 oktober : muziekoptreden CLEAN 

Dit muzikale duo bestaat uit de zoon en de kleindochter van Mevr. Hemelaer en 
zij deden bij ons een fel gesmaakte ‘try out’ (= uittesten en –proberen n.v.d.r.) 
voor een heleboel fans, familie, residenten en bezoekers. Het was muziek voor 
‘elk wat wils’ en we konden ook meezingen. Het hoeft niet gezegd dat Mevr. 
Hemelaer (en de hele familie De Cleen) terecht zeer fier was en we zijn heel 
dankbaar dat we allemaal mochten meegenieten. Wij wensen Clean nog veel 
succes toe na deze fantastische start. Echt op topniveau ! En bedankt dat jullie 
dat zo voor ons wilden doen. Men zegge het voort ! 

Foto’s zie volgende pagina 
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Maandag 15 oktober : bib, gazet en UNO 

Met een klein groepje spelen we het kaartspel Uno. Onze nieuwe bewoner Ro-
ger heeft dit spel al dikwijls gespeeld en weet zo wel een tactiek te spelen in 
het spel. Het was een leuke namiddag. 

Dinsdag 16 oktober : wandelen en rijdend winkeltje 

Ondanks het mooie weer werd er net wat verkocht in het winkeltje.  Familie en  
bezoekers kochten heel wat lekkers voor onze bewoners.  Intussen verhuisden 
we met de ganse beneden-afdeling naar onze voortuin. Sofie, Gina en Romy 
hielpen gezellig mee om er iets leuks van te maken en onder een warme zo-
merzon (minder was het echt niet bij 24 graden) snoepten we van een lekker 
ijsje, vertelden wat en deden een rondje petanque-banen. De zomer rekt en 
rekt en we passen ons maar al te graag aan ! 
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Woensdag 17 oktober : gebedsdienst, rolstoelen en bewegen 

Als we bewegen proberen we het altijd op een leuke manier te doen. We verza-
melden met niet minder dan 20 residenten aan het podium en er werd gegooid, 
gevoetbald en ‘gekeept’ dat het een lieve lust was. Zo konden we beroep doen 
op onze reflexen, trainden we in groep, wat extra leuk is , onze beweeglijkheid 
en kracht en hadden we al doende een hoop plezier. We moeten zeggen : dat 
gebeurt keer op keer en zo blijven we in ‘vorm’.  Kijk maar naar de foto’s ! ’s 
Morgen was er dan onze gebedsdienst, mooi in orde en gezongen en begeleid. 
De dienst ergotherapie deed na de middag zowel op Den Barkendeir als op ’t 
Gelaag zijn ronde voor een volledige controle en inventarisatie van de stand 
van zaken van ons uitgebreide rolwagenpark. Kleine reparaties werden uitge-
voerd, onderdelen en apparaten gemerkt en ook de administratie en papieren 
nagekeken. Zo kunnen we weer even verder. 

Donderdag 18 oktober : wafelbak Gelaag en optreden Leen Persijn 

En ’s middag bakten we heerlijke wafeltjes voor de jarigen van dienst van de 
maand oktober op ’t Gelaag :  Marie Laurentine De Roy en Yvonne Maes ! Profi-
ciat dames ! 

En tussendoor werden  het voltallig personeel ook eens extra getrakteerd ….. 
en of dat verdiend is !!!!!!! ? 
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Er waren flink wat aanwezigen op de fij-
ne lezing die Leen Persijn ons ’s avonds 
bracht met de titel : ‘Mist, mijn moeder 
en ik’ rond haar eigen ervaringen met dit 
leerzame onderwerp waar we toch dage-
lijks mee geconfronteerd worden : als 
familie, vrijwilliger of personeel. 

 

 

Vrijdag 19 oktober : wafelbak Barkendeir 

En boven moet dat natuurlijk ook gebeuren onze maandelijkse wafels : hier 
was de jarige van de maand onze nieuwkomer Roger Van der Schueren. Hij is 
intussen reeds zeer goed ingeburgerd. Van harte proficiat Roger. We lieten ons 
de wafels, dankzij uw extra jaartje, natuurlijk weer goed smaken …. Intussen 
zat onze Coco voortdurend het brandalarm te imiteren in zijn kooitje …… waar 
haalt hij het vandaan ? De deeg voor de wafeltjes werd ’s morgens al bereid om 
ze in de namiddag tijdens te koffie te kunnen afbakken. En zo ging het met wat 
extra hulp vlotjes vooruit. Merci Roger, merci …. 

Zondag 21 oktober : optreden Bigband Amor 

Bigband Amor speelde bij haar herfstconcert zoals ieder jaar weer de pannen 
van het dak met een hele rij rustige evergreen-klassiekers. De ‘Marseillaise’ la-
ten zij ‘groovy’ swingen maar ook konden we genieten van een dromerige 
‘Moonlight Serenade’. Wij konden een opmerkelijk nieuw basintrument spot-
ten. Het geheel werd deskundig ingeleid door saxofonist Eddy Van De Vieren. Er 
was een talrijk opgekomen publiek van familieleden, vrienden en sympathisan-
ten en een ruime vertegenwoordiging van onze residenten van de 2 verdiepen. 
En vergeten we onze vrijwilligers niet die weeral klaarstonden : Maria, William, 
Patricia en Franky : dankjewel !!!! Amor : tot volgend jaar !!!! 
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Maandag 22 oktober : uitstap kegelen Barkendeir, handverzorging 

Onze steigerbewoners trokken met een groepje vrijwilligers en Inge naar Beve-
ren om te gaan kegelen en er ene te gaan pakken. Op ’t Gelaag deden we wat 
extra’s met handmassage en nagelverzorging. 

Dinsdag 23 oktober : kamerbezoekjes Barkendeir, gezelschapsspelen 

De vaste kamerbewoners kregen allemaal een bezoekje van de ergotherapeut. 
Tijd voor wat extra aandacht en warmte is altijd goed. Intussen kon de andere 
groep met de animatrice genieten van een hele reeks bekende gezelschapsspe-
len : van ganzenborden tot mens -erger- je - niet. 

Dinsdag 23 oktober : herdenkingsmoment 

Het jaarlijks herdenkingsmoment is - in een prachtig en origineel bloemenkader 
- voor de vele mensen die bij de zorg van onze overledenen van het afgelopen 
jaar nauw betrokken waren steeds een mooi ogenblik. Partners, naaste familie, 
andere mantelzorgers, vrienden en beroeps-zorgverleners : het is voor iedereen 
een gelegenheid om even stil te staan, te treuren om wat voorbij is en om de 
mooie herinneringen terug op te roepen. We konden ook even van gedachten 
wisselen om onze ervaringen, verdriet en die mooie momenten van vroeger te 
delen. 

Woensdag 24 oktober : optreden Wissepasjes 

Deze dansgroep bezorgt ons ook dit jaar weer een onvergetelijke middag van 
stijldansen in groep, met prachtige kostuums. Onze residenten konden ook ge-
nieten van een lekker extraatje : een ‘chouke’, bij de koffie. Zo ook  de dan-
sers zelf, die het weer schitterend gedaan hebben. Het is de grote verhuis en 
het vele werk meer dan waard. Tot volgend jaar ! 

Donderdag 25 oktober : Voorlezen bib 

Maria en Greet waren weer van de partij en konden een geboeid publiek meer 
dan een uur bezighouden en interesseren met hun verhalen uit de Groote Oor-
log. Waar zouden we het nu immers anders over kunnen hebben ? 

Vrijdag 26 oktober : schoonheidssalon en 27 (29) okt. …. dag v. de ‘peut’ 

Gezichts-, hand- en voetmassages, schoonheidscrèmekes, nagelverzorging en 
wat snoezelen in een prachtig decor met kaarsjes, zachte muziek en lekkere 
aroma’s : dat maakt een middagje welness en schoonheid tot een waar genoe-
gen voor de deelneemsters …. én deelnemers, die het zich allemaal lieten wel-
gevallen. Op naar 27 oktober, morgen dus : een hele speciale dag want de 
grootste ‘peut’ van ons WZC staat dan in de belangstelling en heeft ‘zijn dag-
je’. Wie zou dat toch kunnen zijn ? Hij heeft het gemerkt de maandag erop en 
kreeg veel onverwachte complimentjes en knuffels !!! 

En diezelfde maandag 29 oktober ‘kwisten’ de Kalseistoempers nog eens tegen 
de Gelagenaars in onze Najaarsquiz, een erg spannende strijd nu er weer wat 
nieuwe quizers bij ons zijn komen wonen. We geven u de uitslag de volgende 
keer mee !!!! 
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Vrijwilligersnieuws 
 

Ook onze vrijwilligers ontvangen begin november hun griepspuit. 

Met de drukke periode voor de boeg en de bejaardenweek wordt er flink gere-
peteerd en ook onze vrijwilligers (met enkele steracteurs en dito zangeressen) 
repeteren reeds vlijtig mee voor onze ‘show van het personeel’ …….. zij blijven 
zo eeuwig jong : let maar op volgende data : 21 en 22 november !! 

Even over denken 
We hebben zelden zo’n mooie zomer en zeker ook nazomer, zeker nog tot eind 
oktober, gehad als dit jaar 2018. Er werden in deze maand  nog zomerse re-
cordtemperaturen gemeten. Nu kondigt november zich aan. Het is 100 jaar ge-
leden dat de wapenstilstand van de Groote Oorlog werd afgesloten maar we 
staan bij het begin van de maand toch vooral even stil bij de mensen die dicht-
bij ons en ons dierbaar waren. We koesteren de mooie herinneringen en eren 
onze overledenen met een bloemenzee op onze kerkhoven. Buiten is nu alles 
een beetje stil. Hier en daar dwarrelt er nog een blad naar beneden en het is 
soms mistig en koud. 

In ons Blauwhof breekt nu ook een drukke feestperiode aan en kijken we vooral 
uit naar de ‘week van de bejaarden’ en onze show die deze keer in het thema 
staat van de ‘golden oldies’. Op 6 november verwachten we jullie op de gebrui-
kersraad en op 13 november bakken we smoutebollen …… 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

15u30  Optreden dweilorkest (cafetaria) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

11u30  Krant (Barkendeir) 
14u00  Reminisceren (‘t Gelaag) 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

10u45  Gebruikersraad 

14u30  Megabingo 
14u00  Brillenbus 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Zangkoor 
14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

14u00  Hoger-lager (‘t Gelaag) 

 

          Wapenstilstand — Herdenking 
          100 jaar de Groote Oorlog ‘14-’18 

 

14u00  Cinama Roxy 

 

13u45  Smoutebollen 

 

10u30  Gebedsdienst (ergo) 
14u00  Rolstoelbeheer 

 

          Dag van de Dynastie 

 

          Dag van de verdraagzaamheid 

19 — 25 november : ouderenweek 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

14u00  Verwenmoment voor de heren 
           Wereldmannendag 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Show personeel voor de bewoners 

 

14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

19u00  Show voor iedereen 

 

10u30  Koffiehoekje (Barkendeir) 
14u00  Uno (Barkendeir) 

 

13u30  Kerstuitstap (‘t Gelaag) 
14u00  wafelbak jarigeén (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst  
14u00  Wij maken advocaat (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorlezen bibliotheek 

 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Geheugenspel De Sint 
14u30  Individuele activiteit 

 

14u00  Bezoek van Sinterklaas 

 

14u00  Kerstversiering Ergo (‘t Gelaag) 

 

14u00  Repetitie / Koekjesbak 
14u00  Hoger-lager (Barkendeir) 

 

Vrijdag 16 november 

Maandag 05 november 

Dinsdag 06 november 

Woensdag 07 november 

Maandag 26 november 

Dinsdag 13 november 

Maandag 19 november 

Dinsdag 04 december 

Woensdag 05 december 

Vrijdag 09 november 

Maandag 12 november 

Woensdag 14 november 

Woensdag 21 november 

Donderdag 22 november 

Dinsdag 20 november 

Dinsdag 27 november 

Donderdag 06 december 

Woensdag 28 november 

Zondag 11 november 

Maandag 03 december 

Vrijdag 07 december 

Donderdag 29 november 

Zaterdag 03 november 

Donderdag 15 november 
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Deze show wordt gebracht door een groep perso-

neelsleden en vrijwilligers. 

De show heeft als thema “Golden Oldies” 

Collega’s, familie en vrienden van harte welkom. 

Deuren open om 18u30. 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

 

 
 

Liliana Van Strydonck K 138 06 november 87 jaar 

Maria De Cauwer K 013 19 november 83 jaar 

Maria-Theresia Geldof K 018 20 november 90 jaar 

Omer De Ryck K 149 23 november 90 jaar 

Arie De Rover K 135 26 november 89 jaar 

    

Maria Poeck K 155 01 december 86 jaar 

Nelly Rooman K 007 03 december 88 jaar 

Charles Gielen K 017 21 oktober  
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

 

 

Verhuisd 

Leon van de Graaf Flat 013 06 november 83 jaar 

Alida Huyghe Flat 246 08 november 79 jaar 

Maria Van Herck Flat 117 09 november 94 jaar 

Maria Caris Flat 007 23 november 88 jaar 

Pierre Poeck Flat 237 26 november 79 jaar 

Maria Van Wouwe Flat 004 27 november 90 jaar 

Annie Weyn Flat 132 28 november 81 jaar 

    

Marie Louise Van Landeghem Flat 250 07 december 86 jaar 

G
A
W

 R
e
sid

e
n
tie

 E
lisa

b
e
th

 

 

Denise Caspendakis Flat 119 01 oktober 

Lodewyk Verbraeken Flat 014 03 oktober 
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Een woordje van Sofie … 

De dagen beginnen te korten en het eind van 
2018 komt langzaam maar zeker in zicht. Men-
sen zoeken deze periode vaak de knusse en 
warme gezelligheid op van hun eigen woning. 
Maar is deze woning wel (brand)veilig? De 
overgangsperiode van de zomer naar de herfst 
is een ideaal moment om hier even bij stil te 
staan. 

Ook binnen Lokaal Dienstencentrum ’t Achterpoortje vinden we het belangrijk 
om deze oefening te maken. Daarom werd recent Bob de Ryck, preventieadvi-
seur binnen OCMW Temse, uitgenodigd om een toelichting te geven rond de mo-
gelijke gevaren en te nemen maatregelen. Zelf kijken of jouw huis brandveilig 
is? Dat kan op basis van onderstaande controlelijst: 

 
Controlelijst brandveiligheid: 

□  Alle kamers hebben minstens 1 rookmelder (behalve de keu-
ken, badkamer en garage). 

□  Je weet vooraf hoe je kunt vluchten bij brand. 
□ De vluchtweg naar buiten is hindernisvrij. 
□       Als je rookt, rook je in de woonkamer en enkel: 

           - als je wakker bent, 
           - niet hebt gedronken, 
           - geen slaapverwekkende medicatie hebt genomen. 

□ Je kookt niet met loshangende kleren. 
□ Er staan geen brandbare materialen op minder dan 1 meter van 

een kachel, open haard, vuur,… 

□ De schoorsteen en verwarmingsinstallatie worden regelmatig on-
derhouden. 

□ De elektrische kabels en verlengkabels zijn van goede kwaliteit. 

□ Er staan geen elektrische toestellen vlak bij een bad, lavabo of 
gootsteen. 

□ Niet gebruikte elektrische toestellen zitten niet in het stop-
contact. 

□ Laden van elektrische toestellen doe je niet s’nachts. 
□ S’nachts gebruik je geen wasmachine of droogkast. 

□ De filter van de droogkast is altijd stofvrij. 
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Ik was er “geire” bij 
Dit was oktober 2018… 

De 10 daagse van de geestelijke gezondheid liep van 
1 tot en met 10 oktober 2018. Binnen lokaal dien-
stencentrum ’t Achterpoortje was er veel aandacht 
voor dit initiatief. 

Een aantal van de activiteiten binnen het LDC, die 
tijdens deze periode hebben plaatsgevonden, ston-
den in het teken van de psychische gezondheid en 
het welbevinden.  

Ook de lokalen werden passend aangekleed; spreu-
ken in krijtstift op de ramen en in houdertjes op tafel, affiches en folders rond 
de campagne ‘Fit in je hoofd’,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 2 oktober 2018 - Zentangle: meditatief tekenen 

Rust vinden door te tekenen… 
Dat is wat een vijftal deelne-
mers op dinsdag 2 oktober 
2018 hebben uitgeprobeerd en 
waar Zentangle voor staat. De 
deelnemers gingen stap voor 
stap aan de slag met enkele 
Zentangle basistechnieken. De 
beloofde rust vonden de deel-
nemers niet maar ze beleef-
den wel een aangename na-
middag en waren allen een er-
varing rijker. 

Niet perfect is ook goed! 

#samenveerkrachtig 
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Donderdag 4 oktober 2018 – Muzikale show: Geeno 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de vier trefwoorden die de muzikale show van charmezanger Geeno 
perfect samenvatten.  Bij een hapje en drankje genoten de aanwezigen zicht-
baar van het mooie optreden. De gekende melodieën gaven stuk voor stuk 
aanleiding om mee te zingen en dansen. Niets dan lachende gezichten op don-
derdag 4 oktober 2018 in LDC ’t Achterpoortje. 
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Dinsdag 9 oktober 2018 – De kracht van positief denken 

 

Sommige mensen staan positief in het leven, anderen negatief. Dit is heel na-
tuurlijk en normaal. Denk maar aan de optimist die het glas altijd half vol ziet 
terwijl de pessimist datzelfde glas zou omschrijven als half leeg.  

Hoewel negatief denken zijn voordelen heeft (je kan zeuren en dit lucht op) is 
ook positief denken zeer krachtig (het maakt je onder meer sterker en vrolij-
ker en heeft een positief effect op je gezondheid).  

Tijdens de infosessie en bespreking in groep achteraf werd stilgestaan bij ma-
nieren waarop we onszelf kunnen trainen om iedere dag met een goed gevoel 
te starten. Post-its zijn hierbij zeer belangrijk. Wil je zelf beginnen met oefe-
nen om positiever te denken? Dat kan. Schaf jezelf enkele post – its aan en 
start met schrijven. Dit kan door voor jezelf de vraag te beantwoorden waar-
om het voor jou een prachtige dag is. 

Donderdag 11 oktober 2018 – Film: Allez, Eddy! 

De trouwe filmliefhebbers waren weer van de partij voor 
de voorstelling van de Vlaamse film: Allez, Eddy! De film 
viel duidelijk in de smaak bij de aanwezigen. 

Donderdag 18 oktober 2018 – Gevaren in huis en ze vermijden 

Bob De Ryck, preventieadviseur binnen OCMW Temse, stond tijdens de infoses-
sie onder meer stil bij de brandveiligheid. Jaarlijks sterven er in België im-
mers tientallen mensen door een woningbrand. Welke maatregelen je kan ne-
men om de kans op overleven bij een woningbrand te vergroten, waaronder 
het plaatsen van rookmelders,… kwamen aan bod tijdens de uiteenzetting.   

Tip:  

Koop rookmelders met een batterijlevensduur van 10 jaar, die je niet kunt vervangen. Deze zijn 

wel iets duurder in aankoop, maar je hoeft gedurende 10 jaar geen batterijen te vervangen. 
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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  Crea - 
                          kaarshouders bekleden 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Aromatherapie in de 

               gelaatsverzorging     € 6,00  

                (waarvan € 3,00 de dag zelf te  

                 betalen aan de lesgever, voor de 
                 ingrediënten) 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u00  tot 17u00  Bezoek huis van de Sint 

                          € 2,50  

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Kookactiviteit  

                   Pastinaak-wortelsoep : € 2,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

09u00 tot 11u00  Switch campagne 
14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Filmvoorstelling 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u30 tot 16u00  Bloemschikken      € 5,00 

 

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 

Vrijdag 08 november 

Maandag 26 november 

Woensdag 14 november 

Maandag 05 november 

Maandag 12 november 

Dinsdag 06 november 

Woensdag 07 november 

Vrijdag 23 november 

Woensdag 21 november 

Vrijdag 16 november 

Woensdag 28 novem&ber 

Dinsdag 13 november 

Dinsdag 20 november 

Maandag 19 november 

Dinsdag 27 november 

Donderdag 29 november 

Vrijdag 30 november 

Donderdag 22 november 
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Dit wordt november 2018… 
Vergeet niet om vooraf in te schrijven voor de activiteiten bij de mede-

werkers van LDC ’t Achterpoortje. 

Dinsdag 6/11/2018 – Crea: kaarsenhouders bekleden 

Ben je creatief en graag onder de mensen?  
Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en te hel-
pen om kaarsenhouders te bekleden die zullen worden ver-
kocht op onze kerstmarkt ten voordele van Kom op tegen Kan-
ker? Kom dan zeker langs op dinsdag 6 november 2018 om 
14.00 uur voor een namiddag vol knutselplezier. Deelname is 
gratis. 

Maandag 12/11/2018 – Aromatherapie in de gelaatsverzorging 

Even helemaal ontspannen door te leren hoe je het gelaat kan 
verzorgen? Kennis maken met etherische oliën? Schrijf je dan snel in voor de 
workshop op maandag 12 november 2018. 

Zelf mee te brengen: 

Bakje 
Washandjes 
Handdoek 
Handspiegeltje 

De kostprijs bedraagt 6,00 euro  (waarvan 3 euro te betalen de dag zelf aan de 
lesgever voor de producten). Start voorzien om 14.00 uur. 

Woensdag 14/11/2018 – Bezoek Huis van de Sint 

Waar slaapt de Sint? …  
Wanneer eet hij en wat lust hij graag? …  

Al deze vragen en meer krijgen een antwoord tijdens het bezoek aan het Huis 
van de Sint te Sint - Niklaas.  

Deelnemers hebben de mogelijkheid om vrij rond te wandelen in alle kamers 
(ontvangstruimte, slaapkamer, badkamer, toilet, werkkamer, hobbyruimte,….  

Afsluiten doen we met een drankje in 
één van de nabijgelegen drankgele-
genheden. We vertrekken vanuit het 
LDC omstreeks 13.00 uur. Kostprijs: 
2,50 euro  
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Dinsdag 20/11/2018 – Kookworkshop: pastinaak wortelsoep 
 
Zin om een overheerlijke soep met seizoen groenten te bereiden tijdens de 
kookworkshop? Schrijf je in en kom langs op dinsdag 20/11/2018. De activiteit 
gaat door in de kidsresto. De prijs voor deelname bedraagt 2,00 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 21/11/2018 – Switch campagne 

Wie “switcht” die wint… 
Energieprijzen veranderen voortdurend. Veranderen van energieleverancier 
daarentegen is iets wat gezinnen niet vaak doen. Nochtans kan je door over te 
stappen naar een andere leverancier of door het afsluiten van een voordeliger 
contract heel wat geld besparen. De besparingen lopen al snel op tot honder-
den euro’s per jaar.  
Wist je trouwens dat veranderen van energiecontract helemaal gratis is en 
ook eenvoudig kan? Om gezinnen te helpen bij de overstap organiseert KOMO-
SIE vzw, in samenwerking met de Energiesnoeiers, dit jaar voor de tweede 
maal een grote Switch-campagne. Wil jij ook geld besparen op je energiefac-
tuur en zou je graag een wissel laten uitvoeren door de Energiesnoeiers? Het 
kan! 
Wat moet ik doen?  
Stap 1:  Noteer je meterstanden van gas en elektriciteit 
Stap2: Neem je laatste afrekeningsfactuur van je huidige energieleve-

rancier mee naar het Lokaal Dienstencentrum ’t Achterpoortje.  
 
Wanneer? Woensdag 21 november 2018 tussen 9.00 en 16.00 uur 
Waar?   LDC ’t Achterpoortje 
  Kouterstraat 3 
  9140 Temse  
 
De Energiesnoeiers maken een vergelijking en geven een onafhankelijk advies. 
Als je dat wilt, helpen de Energiesnoeiers je meteen met de overstap naar 
een nieuw, goedkoper contract.Misschien kom je ook wel in aanmerking voor 
een gratis energiescan? Dan krijg je achteraf een uitgebreid gratis energiead-
vies aan huis. 
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Donderdag 22/11/2018 – Filmvoorstelling: Vindage Perdue 

Vidange perdue is een Belgische film uit 2006 geregisseerd door Geoffrey 
Enthoven.  

De film vertelt het verhaal van Lucien Knops. 
Na de dood van zijn vrouw overtuigde zijn 
dochter Gerda hem om bij hen in te trekken.  
Dit leidt tot strubbelingen omdat de levens-
wijze van Lucien en Gerda’s gezin erg ver-
schillend zijn. Na het zoveelste incident stelt 
Lucien voor om terug te verhuizen naar zijn 
eigen woning. De film vertelt het verhaal van 
verlies,  familierelaties en nieuwe vriend-
schappen. 

De hoofdrol van Lucien Knops wordt gespeeld door Nand Buyl. 

Vrijdag 23/11/2018 – Bloemschikken 

Op vrijdag 23 november 2018 maken we een bloemstukje 
in de typische herfstkleuren. We werken met verschillen-
de materialen (waaronder mos). Breng zeker een platte 
schaal of bord mee. Alle andere benodigdheden worden 
voorzien. De activiteit start om 14.30 uur. Kostprijs voor 
de activiteit bedraagt 5,00 euro. 

Donderdag 29/11/2018 - Bingo 

De maandelijkse Bingo activiteit zal doorgaan 
op donderdag 29 november 2018. Meedoen is 
kans maken om te winnen! 

Start om 14.00 uur.  
Kostprijs: 0,50 euro/kaartje 

 

Genieten van een hapje en drankje?  

Een zelfgemaakt cadeau aankopen 

voor familie of vrienden? 

Noteer dan zeker al dinsdag 11 decem-

ber 2018 in je agenda.  

LDC ’t Achterpoortje organiseert dan 

zijn Kerstmarkt for life ten voordele van 

Kom op tegen Kanker.  

Meer informatie volgt nog! 
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