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Woordje van de Voorzitter 
 

Beste bewoners en familie van de WZC De Reiger en ’t Blauwhof 

Beste bewoners van residentie Elisabeth 

Beste bezoekers van het Lokaal Diensten Centrum‘ Achterpoortje 

 

Volgende maand, om precies te zijn op 3 januari 2019, eindigt mijn mandaat als OCMW-
Voorzitter tevens de laatste voorzitter van het OCMW. 

De zes jaren dat ik dit mandaat mocht uitoefenen zijn voorbijgevlogen. 

In de ouderenzorg ging veel aandacht naar de bouw van de nieuwe infrastructuur voor De 
Reiger en de verbouwing van het ziekenhuis De Pelikaan tot assistentiewoningen. 

De start van de nieuwbouw heeft, wegens onduidelijkheid rond de subsidiëring, bijna twee 
jaar vertraging opgelopen. Maar nu de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning ge-
noemd) eindelijk is goedgekeurd kan de uitvoering van fase I in januari 2019 gestart worden 
indien de weersomstandigheden het toelaten.  

Zoals jullie weten zal het ziekenhuis De Pelikaan afgebroken worden nadat de 2de fase van 
de nieuwbouw zal gerealiseerd zijn. Het is de bedoeling om een nieuwbouw te realiseren 
voor een 50-tal assistentiewoningen. Daarnaast zal ook nog steeds worden bekeken of er op 
de campus een nieuwbouw voor de polikliniek kan gerealiseerd worden. 

Ook ging de nodige aandacht naar de organisatie van de zorg. Afdeling 2-3 en 4 werden op-
gesplitst in twee afdelingen i.p.v. één. Hiervoor werd in de nodige bijkomende personeels-
behoefte voorzien. 

Er werd ook een mobiele ploeg gevormd om korte afwezigheden op te vangen. 

Het elektronisch zorgdossier werd ingevoerd en het systeem van medicatie werd ook gewij-
zigd. 

Voor de bewoners van Elisabeth werd recent de videofonie, parlefonie, branddedectie en 
verpleegoproepsysteem volledig vernieuwd. Ook de vernieuwing van het sanitair wordt vanaf 
volgend jaar aangevat. 

Het Lokaal Diensten Centrum is een succesverhaal met het Sociaal Restaurant en de officiële 
erkenning. In de namiddag bruist het er van een grote verscheidenheid aan activiteiten. 

Hoe de ouderenzorg in Temse in de toekomst zal verzekerd en georganiseerd worden zal in 
de loop van volgend jaar duidelijk worden.  Het huidig bestuur heeft hierin reeds een rich-
ting gekozen waarbij de “warme, kwalitatieve en betaalbare zorg” voor de inwoners van 
groot Temse op de eerste plaats komt. 

In deze voorbije jaren is mijn respect en waardering voor iedereen die zich, op welke ma-
nier dan ook, inzet voor de ouderenzorg in onze gemeente alleen maar gegroeid.  Ik wens 
iedereen daarvoor te bedanken en jullie het allerbeste te wensen voor de toekomst. 

Tenslotte wil ik zeggen dat het een voorrecht was om dit mandaat te mogen uitvoeren. 

     Genegen groeten, 

     Werner Maerevoet 

     OCMW-Voorzitter 
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Oude doos 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
1. Enigszins bejaard – muzieknoot 
2. Gewaad – hokje 
3. Vetstof uit Londen – lange zeilstok 
4. Ijsmerk – moeder  
5. Bergachtig 

Bedankt voor jullie talrijke in-
zendingen : maar liefst een 
tiental ! De puzzel werd gewon-
nen door Alfons Kruyner, Maria-
dal 21 die de fles kan komen 
ophalen in De Reiger. Zalige 
Feestdagen en veel puzzelple-
zier met onze Kerstpuzzel ! 

6. Bloem 
7. Organisatie Economische Samen-

werking en Ontwikkeling – achter 
8. Goud – chiquer, luxueuzer 
9. Studieplaats voor schilders, teke-

naars, beeldhouwers etc. 
10. Germaanse held – meisjesnaam - 

stoomschip 

Horizontaal : 

1. Schip 
2. Ruiker – goede faam 
3. Pas – laatste overschot 
4. Kunstmatige Inseminatie – 

luistertoestelleke 
5. Adam – een ezel die ja 

zegt 
6. United Kingdom – Baba – 

meisjesnaam van Holland 
7. Dakbedekkingen 
8. Rivier in Tibet – eenheid 

van druk 
9. Boze vrouw – voegwoord – 

voorwaarde 
10. …….- Leur (bij Breda) – ‘‘t 

gat van den dijk’’ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 N O V E M B E R   L 

2 E N   V   E R E   O 

3 M E D E   D     E O 

4 E E   R E I Z E N D 

5 N R   Z   N I E T S 

6     Z W IJ G E N     

7 E R   IJ   E N D E   

8 B O N N E N   E R A 

9 E E N   L   P R O F 

10 S T O E I P O E S   

 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 22 en vrijdag 26 okt.: Appelbeignets! 

Eind oktober was het moment om zowel op het mezennest als samen met enke-
le bewoners van het wielewaalsnest eens iets lekker klaar te maken.  En wat 
past er beter in deze tijd van het jaar…appelbeignets!! Algauw werden er appe-
len geschild en deeg gemaakt en als alles voorbereid was kwam algauw de 
heerlijke geur tot bij ons.  Het enige wat we nog moesten doen was lekker 
smullen!!  Of nee…ook de afwas werd nog met plezier gedaan! 

 

Maandag 29 oktober : 
Verjaardagsborrel 

Guur en koud weer buiten, 
maar wij houden ons gezellig 
binnen voor onze verjaar-
dagsborrel. Jarigen van okto-
ber genoten van een hapje 
en een drankje. Jammer dat 
er een aantal afwezig waren 
wegens omstandigheden. 
Doch was het een gezellig 
onderonsje.  Aan allen nog-
maals een dikke proficiat! 

 

Maandag 29 oktober : Kerkhofbezoek. 

Koud herfstweer vandaag, niet zo ideaal voor onze wandeling naar het kerkhof 
maar toch waren de bewoners tevreden dat we gingen.  Een extra sjaal en jas 
maakte veel goed.  Elkeen ging samen met zijn of haar chauffeur/vrijwilliger 
naar het graf van hun dierbaren.  Nadien, weer thuis bij een lekker tasje kof-
fie, merkten we dat onze bewoners echt zeer blij waren dat ze mee konden en 
toch nog eens op het kerkhof geraakten op deze manier. 
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Dinsdag 30 oktober : Culturele namiddag 

Onze eerste culturele namiddag kwam tot stand mede door onze Turkse colle-
ga’s.  Het ging dus over het land Turkije, met zijn tradities en gewoonten.  Dit 
was alvast een succes en mede daardoor kregen we ook deze keer veel nieuws-
gierige en geïnteresseerde bewoners in onze feestzaal.  Deze keer werkten we 
samen met onze Filipijnse collega’s.  We vlogen dus deze namiddag naar een 
ander continent namelijk Azïe en we concentreerden ons op de Filipijnen.  Lu-
cia en Virgie ontpopten zich als echte keukenprinsessen en serveerden ons een 
aantal typische gerechten die zeker wel in de smaak vielen bij onze “Westerse” 
bewoners.  Ook werd er nu wat “aardrijkskunde” gegeven en werden de ritue-
len en tradities uit de doeken gedaan…en er werd een mondje “Filipijns” gesp-
roken!  Een leuke namiddag en een welgemeende dank aan onze collega’s!! 

Vrijdag 2 november : Mis voor onze overledenen 

Op Allerzielen is het onze jaarlijkse traditie om onze overledenen te herden-
ken. Dit doen we met een speciale misviering. Priester Lambert, zijn team en 
het kerkkoor hebben er weer een mooie dienst van gemaakt. Na de mis kreeg 
iedereen een stukje gewijd brood en een mooi herdenkingskaartje. 
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Zondag 4 november : Dansnamiddag met optreden William 

Ons seniorenmaand is alvast goed gestart met een geweldige dansnamiddag. 
Een overvolle zaal, veel ambiance en een top zanger. Wat kunnen we nog meer 
verlangen op een zondag. Pintje of glaasje wijn erbij en goeie compagnie. Een 
schot in de roos! 

Dinsdag 6 november : Ontbijtbuffet Mezennest (K101-K115) 

De tafels weer feestelijk gedekt en de bewoners 
fris gewassen en honger…het ontbijtbuffet kan 
beginnen!!  Iets waar iedereen naar uitkijkt na-
tuurlijk!  Vandaag genoten we zoals “op hotel”. 
Keuze genoeg : van gebakken eitjes, gerookte 
zalm tot croissants, lekkere boterkoekjes en 
yoghurt met fruit.  Voor ieder wat wils!!  Ook na-
men we rustig de tijd om er uitgebreid van te 
genieten en dat deden we dan ook! 

Donderdag 8 november : Prijzenkiemen. 

Ons maandelijks spelletje bingo was er weer, maar nu ….. met extra prijzen 
voor onze inzet gedurende het voorbije jaar. Eerst spelen en voor de nieuwe 
puntentelling en beker hadden we drie bewoners die samen als eerste bingo 
riepen: Simonne V. Annie V. en Jeanne H. Dikke proficiat voor de nieuwe start. 
Na ons uurtje spel werd het klassement bekend gemaakt. De winnaar over het 
ganse jaar was Leonie B. Maar vandaag was iedereen toch een beetje winnaar, 
elk van ons ging met een prijs naar huis en ja deelnemen is zeker zo belangrijk 
als winnen. Dank iedereen voor jullie inzet en dank aan alle vrijwilligers die 
ons hierin bijsturen. 
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Woensdag 14 november : Feestmaaltijd met optreden Mieke 

Het was weer een zalige middag. Eerst werden we verwend met een overheer-
lijke maaltijd. Tongrolletjes of een vidé gevolgd door een lekker stuk taart. Een 
glaasje wijn of een pint mocht zeker niet ontbreken terwijl we met volle teu-
gen genoten van “Mieke” haar optreden. Iedereen straalde en genoot en na de 
show werden er nog foto’s genomen en handtekeningen uitgedeeld. Het was 
een TOP dag voor onze bewoners! 

Dinsdag 20 november : Oma’s koken 

Vandaag stond er een winterse menu op het programma. We maakten een lek-
kere witloofsoep met een stukje Frans brood. Als dessert aten we een dun 
flensje. We konden hiervoor kiezen tussen bruine suiker, witte suiker, siroop, 
confituur en slagroom. Er werd weer lekker gesmuld. Tot slot een grote dank u 
aan onze 2 helpers Vic en Eric. 

Woensdag 21 november : Optreden “Kliek” 

40 jaar op de planken, het is een hele tijd. Gestart in het oude rusthuis op 
bierbakken. Op de dag van vandaag stonden er nog drie dames op de planken 
die destijds bij den opstart waren. Magda de organisator, Odette, hoofdver-
pleegkundige en Anita, verantwoordelijke voor de wasserij. Anita moest jam-
mer genoeg op woensdag forfait geven maar heeft op de algemene repetitie 
het beste van zichzelf gegeven. Waarvoor dank. Onze bewoners hebben super 
genoten van deze namiddag. Het personeel zo te zien krijgen is top, respect 
voor al wat jullie doen voor ons. Veel beter dan op TV (woorden van bewoners)    
Al deze prachtige woorden van onze bewoners doet veel deugd voor de Kliek, 
daarvoor doen ze het! Namens de dienst animatie wil ik alle mensen nog eens 
extra bedanken voor hun inzet, zowel voor als achter de coulissen! Foto’s  

Maandag 26 november : Verjaardagsborrel 

Met de jarigen van november zaten we weer gezellig rond de tafel voor een 
babbeltje, natuurlijk mocht er een hapje en een drankje niet ontbreken. Profi-
ciat nogmaals aan al deze jarigen en hop naar de volgende keer. 
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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 

 

12u00  Kerstmarkt 
tot      vanaf 12 uur is iedereen welkom op 

17u00  onze Kerstmarkt, kerstsfeer 

            opsnuiven met allerlei activiteiten en  

            lekkers 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

14u30  Gymnastiek  op muziek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Optreden voor de grootouders 
           kleuters uit de Sint-Amelbergaschool 
           (Feestzaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Sinterklaas en Zwarte Piet 
           komen langs alle deuren met 

           lekkernijen 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
            Winkeldames komen langs alle 

            deuren met hun koopwaren 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (k117—k131) 
           deze bewoners kunnen genieten van 
            een ontbijtbuffet in de dagzaal 

            (Mezennest) 
14u00  Snoezelen 

14u30  Gebruikersraad (Feestzaal) 
           Bewoners en familie welkom 

 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Liedjes van toen  (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Muzikale namiddag (Mezennest) 

 

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

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Kerstsfeer (Wielewaalsnest) 

           Kerstsfeer met zangkoor 

 

09u30  Feestje bezigheid (Animatielokaal) 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

 

12u00  Kerst– en Nieuwjaarsfeest 
           Voor de bewoners en ingeschreven 
          familie, aperitief vanaf 11u30 

          (Feestzaal) 

Vrijdag 07 december 

Dinsdag 04 december 

Maandag 03 december 

Woensdag 12 december 

Woensdag 05 december 

Donderdag 06 december 

Dinsdag 18 december 

Vrijdag 14 december 

Zondag 02 december 

Maandag 17 december 

Maandag 10 december 

Dinsdag 11 december 

Donderdag 13 december 
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10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Muzikale beweging (Lijsternest) 

14u00  Snoezelen 
14u00  Manicure op de kamers 

 

10u00  Babel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Muzieknamiddag (Mezennest) 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

          Brugdag 

 

          Kerstdag 

 

14u30  Kerstviering Heilige Mis (Feestzaal) 
            Iedereen welkom 

 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u00  Snoezelen 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u30  Gymnastiek  op muziek (Mezennest) 

 

          Nieuwjaar 2019 ! 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Nieuwjaarsdrink met deejay! 
           In de feestzaal. Iedereen welkom om 
           te klinken op het nieuwe jaar! 

 

&10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

Vrijdag 21 december 

Vrijdag 04 januari 

Maandag 24 december 

Woensdag 19 december 

Donderdag 20 december 

Dinsdag 25 december 

Woensdag 26 december 

Donderdag 27 december 

Vrijdag 28 december 

Maandag 31 december 

Dinsdag 01 januari 

Woensdag 02 januari 

Donderdag 03 januari 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

Margareta Noorts K 222 01 december 78 jaar 

Maria Noorts K 222 01 december 78 jaar 

Paul Teugels K 037 04 december 73 jaar 

Irene Bressinck K 319 06 december 80 jaar 

Robert Rooms K 401 06 december 90 jaar 

Clara Vermeulen K 407 08 december 89 jaar 

Gaby Waayeret K 115 11 december 82 jaar 

Elisabeth De Winter K 325 15 december 86 jaar 

Julien De Maeyer K 033 17 december 97 jaar 

Georgette Hellinckx K 123 19 december 92 jaar 

Leonie Bollaert K 019 20 december 81 jaar 

Fanny De Bruyne K 112 20 december 88 jaar 

Jozef Schepens K 009 21 december 82 jaar 

Georgette De Leenheer K 210 24 december 89 jaar 

Rita De Nil, k 012 
30 oktober verhuisd naar WZC ‘t Blauwhof 

 

Lodewyk verbraeken, k 324 
09 november verhuisd naar WZC ‘t Blauwhof 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilienne Van de Velde 
k 301 
25 oktober 

Lisette Van Royen 
k 216 

20 november 

Alfons De Wilde 
k 225 
13 november 

Robert Rooms 
k 401 
20 november 

Marcel Van den Bergh 
k 012 

05 november 
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Hebben ons verlaten 
 

Veel sterkte 

Robert Kegels 
k 225 
02 november 

Eduard Pauwels 
k 216 

10 november 

Carolus Vanden Kerkhof 
k 115 
14 november 

Marcel Blijweert 
k 126 

17 november 

Marcel Van den Bergh 
k 012 
23 november 
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Kortverblijf 

Honorine Van Puymbroeck 
k 031B 
25 oktober naar ander KV 

Roger De Clerk 
k 310KV 

opname, 31 oktober 

Walter Droessaert 
k 031 B 

06 november, opname 

René De Gussem 
k 414 
27 oktober, overleden 

Gilberte De Nil 
k 414 
09 november, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 29 oktober : najaarsquiz 

Met twee kwieke ploegen en enkele fanatieke nieuwe deelnemers  ‘kwisten’ -
we er lustig op los met een veertigtal spannende vragen. De Kalseistoempers 
wonnen nipt van de Gelagenaars en we hadden voor de inwendige mens een  
lekkere verrassing maar ook na de deelname was er een leuke prijzentafel ! 
Met Carnaval kwissen we terug dus oefen maar alvast uw geheugen ……en de 
carnavalsgroet : alaaf, alaaf, alaaf ! 

Woensdag 31 oktober :  gebedsviering Allerzielen 

Bij de gebedsdienst van vandaag onder leiding van Diaken André dachten we 
even extra aan de overledenen van het voorbije jaar. Het was een druk bijge-
woonde viering. 

Maandag 05 november : rijdend winkeltje, spuiten, gazet, Bib, reminiscen-
tie en sjoelen 

Ronny kwam weer vol goede moed onze residenten van hun persoonlijke wen-
sen voorzien met de rijdende winkel. Ook de Bib deed zijn ronde. Op den Bar-
kendeir keken we even in de krant in het gezelschap van  een advocaat … Van-
daag was het ook spuitendag met de toediening van de jaarlijkse griepvaccina-
ties aan personeel en vrijwilligers. ‘s Namiddags was het een gekletter en getik 
met onze vaste sjoelers - spelers Roger Van Der Schueren als nieuwkomer voel-
de zich direct welkom in de groep. Hij kon dus flink scoren … en in de Ergo la-
zen we dan weer voor over de deugnieterijen van ‘de Witte van Zichem’ die 
om een ‘nief klak’ moest, gelegenheid om eens over onze eigen kindertijd te 
babbelen. 

Dinsdag 06 november: Gebruikersraad, megabingo, Brillenbus 

’s Morgens hielden we gebruikersraad met enkele residenten en familie. Ver-
slag daarvan hangt uit aan de borden en werd u bezorgd. In de Cafetaria was 
het een gezellige drukte, ieder op zijn beurt kon namelijk zijn ogen laten tes-
ten door de Brillenbus. Onze residenten werden goed geholpen door  verant-
woordelijke Bram Peeters. Je kon je ogen laten testen of wie toe was aan een 
nieuw montuurtje of sterkere glazen werd van het nodige voorzien. In de ergo 
speelden we een spannend spelletje megabingo, met een prijsje en enkele 
moeilijke denkoefeningetjes erbij en  de Gazet. 
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Woensdag 07 november : Balou, zangkoor, geheugenspel 

In de voormiddag was onze trouwe vriend Balouke op bezoek. Één voor één gin-
gen hij o.l.v. Inge bij  onze residenten langs en keer op keer werd onze dikke 
vriend op de schoot getild. Op den Barkendeir hadden we het over de verschil-
lende beroepen, dat zijn er veel !!!  Irene Smet noemde dan weer beroepen 
van vroeger waar de uitspraak helemaal anders was dan dat wij ze kenden : 
scharensliep, ‘pannenpoeper’ (?), flierefluiter  …. het was in ieder geval lachen 
om dit allemaal nog eens aan te horen, die uitspraken van vroeger. Beneden 
zongen we nog eens enkele klassiekers en piepten reeds even naar de kerstlied-
jes  en … de Heilige Man, Sint-Niklaas, met ons zangkoor. Er was heel wat volk. 

Vrijdag 09 november : markt, hoger-lager op ’t Gelaag 

Door het aanhoudende lekkere weertje gingen we de markt nog eens opzoeken 
met de bewoners van Barkendeir. Van zodra we op  de markt kwamen klikte het 
….   Eddy (Van Walle) hier, Eddy daar, Eddy overal.  Eddy was  namelijk mee om 
nog wat nieuwe spullen te kopen. Hij kent zoveel volk dat we een koffie zijn 
gaan drinken in zijn stamcafé op de markt te Temse. Een gezellige gelegen-
heid !!! In  de namiddag speelden we tenslotte een  spelletje Hoger-Lager met 
‘t Gelaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 12 november : Cinema Roxy 

Op algemene vraag keken we naar een aflevering van de ‘Heren van Zichem’. 
Wat een schone trage nostalgie uit onze jonge tijd ! 

Dinsdag 13 november : Smoutebollen 

Iedereen van ’t Gelaag verhuisde mee naar boven naar 
de cafetaria. Onze Centrale Keuken had een ‘reuzenpot’ 
lekkere deeg klaargemaakt en onze twee baksters in de 
keuken van dienst (een geluk dat we die hebben want 
oliebollen bakken is een moeilijke kunst !!)  lieten ze 
weer mooi (en snél) rollen en bollen in vers vet. Zo kre-
gen we dus de juiste smakelijke ronde exemplaren die 
snel naar boven verhuisden en in ontelbaren getale naar 
de maagjes van al onze residenten. Met een laagje sui-
ker erop en bij een mooi muziekje en een taske koffie. 
Met dank aan alle vrijwilligers en verpleegsters die mee-
hielpen en speciaal aan ons Fien en Annie. 
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Woensdag 14 november : gebedsdienst en rolstoelbeheer 

Tussendoor kwamen enkele bewoners genieten van het snoezelbed. ’s Morgens 
hielden we onze gebedsdienst, waarover we jullie begin volgend jaar zullen be-
richten over de mogelijk nieuwe regeling. Na de middag was er weer wat na-
zicht voor onze rolstoelen. Zit er iets los : laat het ons weten, dat is beter dan 
dat er iets definitief kwijtraakt ! Onderdelen best naar Ergo – rolstoelman bren-
gen …. 

Maandag 19 november : Wafelbak jarigen ’t Gelaag en verwenmoment 

Wisten jullie dat het deze dag wereldmannen-dag was? Daarom gingen we ge-
zellig samenzitten met een klein groepje mannen uiteraard. Op ’t Gelaag was 
net vandaag mevrouw de Roy jarig die we met een lekkere wafel en een ‘hiep 
hiep hoera’ en ‘lang zal ze leven ‘ en een paar dikke kussen eens extra in de 
belangstelling konden zetten. En of ze zich goed voelde met zoveel aandacht !  
En ’s avonds :  we repeteerden goed al onze zangnummertjes en sketches voor 
de laatste ‘generale’ keer. Dat hielp tegen de plankenkoorts !! 

Dinsdag 20 november : Rijdend winkeltje en repeteren residenten  

Inge en Michiel trokken er na enige voorbereidingen voor de show op uit om al-
lerlei geheime inkoopjes te doen tegen begin december ! Zij werden toch door 
enige Steendorpenaars gespot, met staf, mijter en zak, in de Colruyt …. Aan de 
Wilfordkaai lag er een groot schip te stomen, naar het schijnt, maar dat ge-
rucht kwam uit de fluistergangen. Wie klopte daar nu reeds aan de deur ?????? 
Na de middag werden de podia geleverd en klaargezet en kwam onze rusthuis-
clown even spoken op ‘t Gelaag. Roger en enkele andere residenten kwamen 
nog eens een laatste repetitie doen. Er werden kledij en andere rekwisieten 
verzameld, gepast en klaargelegd. U merkt het als u dit leest : de zenuwen ra-
ken stilaan gespannen ! En er werd de laatste hand gelegd aan de teksten die 
alles aaneen moeten plakken. 

Woensdag 21 november : SHOW residenten 

Eindelijk was het dan zover en konden onze residenten aanschuiven voor de 
Blauwhof-show aflevering  ‘Golden Oldies’. Het was een kleurrijk en tof spekta-
kel met heel wat liedjes uit de Golden Oldies reeks, waarvoor we vooral naar 
de 60- 70- en 80-iger jaren keken. Abba mocht natuurlijk niet ontbreken, maar 
ook Urbanus, Luv, Dolly Parton en Kenny Rogers en Footloose waren van de par-
tij naast vele andere beroemdheden. Wij hadden een reuzenpret met onze reu-
zenmuppets en ons aller Aldegonde vormde samen met star Lieve en Carine zo-
als al jaren een onafscheidelijk trio dat onverbiddelijk op de lachspieren werkt 
van zodra het een halve  voet op het podium zet. Nog een grote ster is Jaro, 
een carnavalsmens van de bovenste plank en die de hele kar trekt (vooral als 
hij naar de markt gaat) zodat we in een knoop vallen en niet meer bijkomen : 
ambiance verzekerd !! Ook onze vrijwilligers zijn steeds van de partij : muzi-
kaal met Fien en all-round met onzen snellen Eddy en danseres- kleindochter 
Lina. Zo ook Kato en haar vriendinnetje Jihan. Het was vermoedelijk de 16de 
keer (in ons nieuwe Blauwhof)  en hopelijk doen we dat nog eens over volgend 
jaar.  
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We bedanken alle aanwezigen, ook van de donderdagavond (urbi et orbi : voor 
Steendorp…. ) en alle helpers en deelnemers zonder uitzondering. En geniet u 
maar volop van de foto’s ……. 
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Maandag 26 november : Koffiehoekje en UNO 

‘s Morgens dronken we een goei tas koffie om de week goed te beginnen op 
den Barkendeir. Ons Uno kaartspel werd meegespeeld door de vaste fanatieke-
lingen : Maria Gorrebeeck, Christiënne, Roger Van der Schueren, Amelia, Maria 
Poeck, Diane en Elza.  

Dinsdag 27 november : Kerstuitstap ‘t Gelaag, wafelbak jarigen Barkendeir 

Op de Barkendeir was  deze maand Liliane Van Strijdonck jarig. Dat was een re-
den om wafels te bakken. Wij gedenken echter op deze plaats ook even extra  
Dhr. Arie De Roover die op 19 november  bij ons is overleden en op 26 novem-
ber 89 jaar zou geworden zijn. Wij zullen hem missen. 

Woensdag 28 november : Gebedsdienst en advocaat maken 

En vandaag bereidden we ons een beetje voor op de decembermaand. Voor het 
kerstfeest en onze kerstmarkt (!) en voor ons eigen genoegen maakten we een 
paar liters advocaat en in onze gebedsdienst verstopten we reeds een paar 
kerstliederen die we de komende weken zeker nog kunnen oefenen en zingen. 
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Uit de oude (Modestus) 
Vroeger heette onze BLAUWHOF show de MODEST SHOW. Die ging door waar nu 
ongeveer het beeld in onze voortuin staat. Van heinde en ver kwamen er be-
zoekers en zo deed ook blijkbaar Sint-Niklaas in die tijd, iets te vroeg welis-
waar, maar dat kon natuurlijk geen kwaad. We laten u mee genieten van deze 
foto uit de negentiger jaren. En van die van onze laatste Golden Oldies show 
natuurlijk ! 

Even over denken 
 

We zijn reeds over de helft van november als we dit schrijven. Buiten is het 
meer dan 16 graden en lijken de blaadjes maar niet van de bomen te willen 
vallen. Er wordt nog steeds druk gewandeld en pétanque gespeeld in de hof 
van ’t  Blauwhof. De bomen bieden zich aan in een bonte kleurenpracht. Moe-
der aarde is gewoon een beetje van slag met het weer en we beleven een Mid-
dellandse-zee-klimaat. Als u dit leest krijgt u immers eerstdaags de Sint op be-
zoek en maakt u al zeker plannen voor de rest van de feestperiode en het nieu-
we jaar. En misschien blijft het in december nog zo zacht ! 

Wij kijken uit naar de Heilige Man dus, het kerstconcertje en ons familie-
Kerstfeest. Nog iets later, op 28 december, vieren we nog een speciale dag 
(verklappen we niet) en dan is het al Nieuwjaar. En we plannen allemaal leuke 
en nieuwe dingen nu reeds voor het volgend jaar 2019 dat er in de nabije verte 
al wat aankomt. Wij wensen jullie en jullie familie een fijne, gezellige feest-
maand. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u30  Rijdend winkeltje 

 

10u00  Bibliotheek 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

14u00  Bezoek van de Sint 

 

14u00  Kerstversiering (Ergo) 

 

14u00  Hoger-lager (Barkendeir) 

 

14u00  Kerstconcertje (Podium) 

 

14u00  Voorlees kerstverhaal 

           / sfeernamiddag 
14u00  Uno (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst (ergo) 
14u00  Tovertafel (Barkendeir) 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

13u30  Uitstapje Kerst (Barkendeir) 

 

14u00  Kerststukjes maken 

 

14u00  Voorbereiding Kerstfeest 
14u00  Kerststukjes maken 

 

11u30  Kerstfeest met optreden van 
           D. Senders 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

          Kerstavond 

 

          Zalig kerstmis 

 

           2de kerstdag 
14u00  Bewegen met Tim en Inge 

 

14u00  Gezellig samenzijné (‘t Gelaag) 

 

14u00  wafelbak jarigen (Barkendeir) 

 

14u00  Over vroeger (‘t Gelaag) 

 

 

           Gelukkig nieuwjaar 

 

           De Nieuwjaarsdag 
14u00  Glaasje drinken op het nieuwe 
           jaar (Barkendeir) 

 

14u00  Borr&eltje (‘t Gelaag) 

 

14u00  Driekoningen komen zingen 
 

 

Vrijdag 14 december 

Maandag 03 december 

Dinsdag 04 december 

Woensdag 05 december 

Maandag 24 december 

Dinsdag 11 december 

Maandag 17 december 

Dinsdag 01 januari 

Woensdag 02 januari 

Vrijdag 07 december 

Maandag 10 december 

Woensdag 12 december 

Woensdag 19 december 

Donderdag 20 december 

Dinsdag 18 december 

Dinsdag 25 december 

Donderdag 03 januari 

Woensdag 26 december 

Vrijdag 04 januari 

Maandag 31 december 

Vrijdag 28 december 

Donderdag 27 december 

Donderdag 06 december 

Vrijdag 21 december 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

 
 

Maria De Schepper 
k 135 
27 november 

Maria Poeck K 155 01 december 86 jaar 

Nelly Rooman K 007 03 december 88 jaar 

Paula Windey K 025 10 december 88 jaar 

Elza Malfliet K 140 11 december 84 jaar 

Eddie Totté K 159 21 december 59 jaar 

Irena Smet K 136 25 december 97 jaar 

    

Marie-Louise Van Eynde K 026 02 januari 93 jaar 

Eduard Van Raemdonck K 134 03 januari 93 jaar 

Barbara De Witte K 011 04 januari  86 jaar 

Rita De Nil 
k 017 
30 oktober 

Lodewyk Verbraeken 
k 029 

09 november 



26  Babiel - december 2018 

G
A
W

 R
e
si

d
e
n
ti

e
 E

li
sa

b
e
th

 
 

Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in december 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Marie Louise Van Landeghem Flat 250 07 december 86 jaar 

Stefania Bogaert Flat 125 12 december 90 jaar 

Maria Van Nespen Flat 368 14 december 86 jaar 

Jacqueline Coenen Flat 134 16 december 69 jaar 

Albert Van Overmeire Flat 358 17 december 95 jaar 

Georgette Huyben Flat 011 18 december 84 jaar 

Geeraert Mys Flat 243 18 december 81 jaar 

Wilfrida Totté Flat 361 19 december 89 jaar 

Lutgarde De Bruyne Flat 236 22 december 76 jaar 

Marcel Van den Ende Flat 353 23 december 82 jaar 

Germana Oste Flat 353 24 december 89 jaar 

Louis De Rover Flat 132 27 december 82 jaar 

Etienne Stuer Flat 126 28 december 81 jaar 

Norma Huyghe Flat 118 30 december 78 jaar 

    

Maria Van Assche Flat 357 02 januari 91 jaar 

Frida De Decker Flat 360 04 januari 83 jaar 
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Arie De Rover 
k 135 
19 november 

Robert Stoop 
k 017 
30 oktober 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

 

 

 

Maria Pauwels 015 20 november 

Gilbert Smet Flat 014 05 november 

Marie Josée Meeus Flet 014 05 november 
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Een woordje van Sofie … 

In de maand december leven de meesten on-
der ons, ieder op zijn of haar manier, toe 
naar de kerstperiode. Lekkere receptjes op-
zoeken voor het kerstfeest, op zoek gaan 
naar dat unieke cadeautje voor onze gelief-
den, het huis versieren en gezellig maken,… 
Ook binnen LDC ’t Achterpoortje wordt er 
samen gefeest en staat onder andere de 
workshop bloemschikken in het teken van 
kerst! Doorgaans is de laatste week van het 
jaar de periode bij uitstek om tijd door te 
brengen met familie en vrienden. Toch zijn 
er ook een heleboel van onze medemensen 
het met veel minder moeten doen. Het ont-
breekt hen vaak aan de warmte en steun van 
een sociaal netwerk waardoor de kerstperio-
de voor hen minder een warm en hecht feest 
is.  

We willen daarom binnen  
LCD ’t Achterpoortje stilstaan bij de noden 
van personen die het minder hebben en lan-
ceren daarom ook een warme oproep aan ie-
dereen om bij het doen en uitdragen van uw kerstboodschap(pen) ook voor an-
deren, en in het bijzonder voor deze kwetsbare personen, een extra portie me-
dedogen en verdraagzaamheid in uw karretje te stoppen. Misschien gaat u zelfs 
nog een stapje verder en stopt u er voor 2019 ook één of meerdere luisterende 
oren en een vleugje tijd in! Deze goed gevulde winkelkar toont aan dat we be-
trokken en begaan zijn als individu met onze medemens. Dit draagt bij tot het 
vormen van een warme samenleving en gezellig LDC waar iedereen zich welkom 
weet.  

Team LDC ’t Achterpoortje  

wenst ieder van u een gezellig kerstfeest en een mooi eindejaar! 

 

We zijn gesloten van 24 december tot en met 2 januari en zien u graag in het 
nieuwe jaar weer.  
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 6/11/2018 – Crea : kaarsenhouders bekleden 

De crea activiteit van november stond helemaal in het teken van de kerst-
markt. Prachtige houten kaarsenhouders werden omgetoverd tot mooie deco-
ratiestukken. Een uniek exemplaar in huis kan je aankopen ten voordele van 
het goede doel “Kom op tegen kanker” op dinsdag 11 december 2018. 

 

 

 

 

 

 

Maandag 12/11/2018 – Aromatherapie in de gelaatsverzorging 

Het gelaat verzorgen aan de hand van natuurlijke producten. Dat is wat de 
deelnemers tijdens de workshop hebben geleerd.  

 

De workshop was een totaalbelevenis: voelen, ruiken aan etherische oliën, 
uitproberen van natuurlijke scrub en kleimasker,…  

De lesgeefster, een schoonheidsspecialiste, gaf tips rond het gebruik op maat 
van de deelnemers en huidtype.   
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Woensdag 14/11/2018 – Bezoek Huis van de Sint 

De uitstap naar het Huis van de Sint in 
Sint – Niklaas kon helaas niet doorgaan 
omwille van het beperkt aantal inschrij-
vingen. 

 

 

 

Dinsdag 20/11/2018 – Kookworkshop: pastinaak wortelsoep 

Heerlijk en gezond kopen met seizoen producten. Dat is wat de deelnemers 
tijdens de workshop op dinsdag 20 november 2018 deden. Samen werd een 
heerlijke pastinaak wortelsoep bereid. 

 

Woensdag 21/11/2018 – Switch campagne 

De Energiesnoeiers gaven aan heel wat personen advies rond een mogelijke 
besparing op hun energiefactuur. Voor sommigen zou de “switch” een bespa-
ring van enkele honderden euro’s kunnen betekenen. Vervolgafspraken voor 
een energiescan thuis werden ook gemaakt. De geïnteresseerden zullen bin-
nenkort dus nog meer kunnen opsteken van de tips die ze krijgen tijdens het 
huisbezoek. 

 



Babiel - december 2018  31 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Donderdag 22/11/2018 – Filmvoorstelling: Vindage Perdue 

Tijdens de filmvoorstelling van donderdag 22 november 2018 konden de aanwe-
zigen Nand Buyl zien schitteren op het witte doek. Het was duidelijke dat de 
acteur zijn personage, Lucien, met verve heeft neergezet. Een ontroerend ver-
haal over ouder worden, verlies en behoud van zelfredzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23/11/2018 – Bloemschikken 

Tijdens de populaire workshop werd samen gewerkt aan een herfststukje. Voor 
materiaal moesten de deelnemers niet ver gaan zoeken. Afgevallen bladeren in 
de mooiste herfstkleuren werden verwerkt in een stuk dat nu menige woonka-
mer zal opfleuren. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

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  Sint op bezoek in het 
                LDC 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u00  Kookworkshop : 
                          confituur maken 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

13u30 tot 16u30  Kerstmarkt 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Filmvoorstelling :  
                          Miracle on 34th Street 
                          (1947) 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

LDC AP is deze namiddag uitzonderlijk ge-
sloten 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 1700  Rummikub 

 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Muzikale activiteit  
                  Samen (Kest)liedjes zingen en  

                  musiceren                     € 1,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u00 tot 17u00  Bloemschikken : 

                 Kerststukje                    € 5,00 

 

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

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

11u30 tot 16u00  Kerstfeest          € 20,00 

LDC ‘t Achterpoortje : 

Collectieve sluiting van maandag 24 
december 2018 tot en met dinsdag 
2 januari 2019 

Vrijdag 07 december 

Woensdag 12 december 

Maandag 03 december 

Maandag 10 december 

Dinsdag 04 december 

Woensdag 05 december 

Vrijdag 21 december 

Woensdag 19 december 

Vrijdag 14 december 

Dinsdag 11 december 

Dinsdag 18 december 

Maandag 17 december 

Donderdag 06 december 

Donderdag 20 december 

Donderdag 13 december 
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Dit wordt december 2018… 
Vergeet niet om vooraf in te schrijven voor de activiteiten bij de 

medewerkers van LDC ’t Achterpoortje. 

Donderdag 6/12/2018 – Sint op bezoek  

Daar wordt aan de deur geklopt, 
zacht geklopt, hard geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 
Wie zou dat zijn ? 

Sinterklaas keert nog niet met-
een terug richting Spanje maar 
zal eerst nog een bezoek brengen 
aan LDC ’t Achterpoortje. Be-
nieuwd wie zoet krijgt? Kom dan 
zeker langs. Geef zeker vooraf je 
naam door aan de medewerkers 
van het LDC.  

Vrijdag 07/12/2018 – Confituur maken (voor kerstmarkt) 

Wie graag de handen uit de mouwen 
steekt voor het goede doel is welkom tij-
dens de workshop confituur maken op 
vrijdag 07/12/2018. We maken dan sa-
men heerlijke confituur die verkocht zal 
worden op de kerstmarkt de week na-
dien 

 

 

Dinsdag 11/12/2018 – Kerstmarkt  

Affiche zie verder in dit nummer 

Donderdag 13/12/2018 – Kerstfilm 

Om al helemaal in de kerstsfeer te komen staat ook onze filmvoorstelling he-
lemaal in het teken van de feestperiode. Benieuwd welke klassieker werd uit-
gekozen? Beleef samen een gezellige namiddag met een 
leuke film op donderdag 13/12/2018.  
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Dinsdag 18/12/2018 – Samen zingen en musiceren 

Wist je dat: 

Van zingen en samen musiceren krijg je meer zelfvertrou-
wen. Zeker als je samen zingt. Dit komt doordat je jezelf 
laat horen aan anderen! Daarnaast verbetert zingen je 
stemming. Door te zingen maak je hormonen aan in je sys-
teem waar je je goed van gaat voelen. Bijna net zo lekker 
als chocola. 

Omwille van al deze voordelen en ook gewoon omdat het 
leuk is organiseert LDC ’t Achterpoortje een fijne muzikale 
activiteit op dinsdag 18/12/2018. Jij komt toch ook? 

 

Woensdag 19/12/2018 – Bloemschikken: kerst-
stuk maken 

Schrijf je snel in voor onze workshop bloemschik-
ken op woensdag 19/12/2018. We maken een mooi 
kerststuk dat de blikvanger wordt op je feesttafel. 

Donderdag 20/12/2018 – Kerstbingo 

Hou je van spelletjes? Ben je graag onder de mensen? Wil je kans maken om 
een mooie prijs te winnen? Bingo! Dan zit je bij LDC ’t Achterpoortje op het 
goede adres. De bingo activiteit van donderdag 20 december is wellicht iets 
voor jou. 

Vrijdag 21/12/2018 – Kerstfeest 

Smullen van een feestelijk menu? De keuken biedt op vrijdag 21 december 
2018 een heerlijke maaltijd aan in LDC ’t Achterpoortje. 

 

 

 

 

 

 

 

LDC t’Achterpoortje is gesloten van maandag 24/12/2018 tot en met dins-
dag 02/01/2019. Wij zien u graag terug vanaf 03/01/2019. 

Menu 
Roomsoep van witloof met fijne kruiden 

en garnaaltjes 
~ ~ ~ 

Suprême van kabeljauw met Noilly Prat 
puree van truffelaardappel 

winterchampignons, gevulde artisjok 
rösti 
~ ~ ~ 

Fluwelen gebak met chocolade en rode 
vruchten 
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Colofon 
Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 
‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Residentie Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel is een 
realisatie van het samenwerkingsverband tussen Gemeentebestuur Temse, OCMW Temse en Ouderenadviesraad Temse. 
Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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