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We staan ervoor en we moeten 
er door 

Ontwerp: Michiel van Bokhoven 

Bouwinfo woonzorg Temse 

Beste bewoners en familie 

 

Ik wens  u allen een aangenaam, gezond  en 
liefdevol 2019! 

 

In dit nieuwe jaar staan ons  grote verande-
ringen te wachten omdat de werken voor de 
nieuwbouw starten in de eerste helft van ja-
nuari.  

 

Het eerste jaar gebeuren er vooral voorberei-
dende werken zoals nieuwe wegen aanleg-
gen, rioleringen en nutsvoorzieningen in de 
grond verplaatsen. Maar er wordt ook al ge-
bouwd.  

 

 

Achteraan het woonzorgcentrum zullen er aan het Wielewaalsnest op het ge-
lijkvloers vier kamers bijgebouwd worden met daarboven een nieuwe dag-
zaal voor Het Mezennest op de eerste verdieping.  

 

Dit gaat natuurlijk wel wat overlast kunnen meebrengen maar we proberen 
dit zo goed als mogelijk te beperken.  

 

Anderzijds zal er ook wel wat te bekijken en te beleven vallen. 

 

Wij houden u in den Babiel en via onze nieuwsbrief op de hoogte van de wer-
ken en de bereikbaarheid van ons woonzorgcentrum. 

 

Vriendelijke groeten. 

Dirk De Clerck 

Directeur ouderenvoorzieningen.  
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Oude doos 
Het opzeggen van een nieuwjaarsbrief is een Vlaamse traditie die zijn oor-
sprong kent in de 16e eeuw toen de Franse koning Karel IX in 1563 besliste dat 
1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na de invoering van de Gregoriaanse 
kalender in 1582 werd 1 januari aanvaard als nieuwjaarsdag in steeds meer lan-
den in Europa en daarna in de wereld. De brieven van toen waren echter heel 
anders: het was enkel voor de elite, want enkel zij gingen naar school en kon-
den lezen en schrijven. Er is zelfs nog een exemplaar teruggevonden van de 
Antwerpse drukker Jan Moretus (1543-1610), schoonzoon van Christoffel Plan-
tijn (1520-1589). Deze brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu. Ze 
waren in het Latijn geschreven en in dichtvorm. We leren erin dat vrede het 
kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede bevestigden en versterk-
ten. De leerlingen konden de op school geleerde kennis en vaardigheden in de 
huiskamer en voor de familieleden in de praktijk brengen. Het gaat daarbij zo-
wel over de manier waarop de tekst werd gebracht, als over hoe de brief ge-
schreven is. Even konden de leerlingen de rol spelen van redenaar, van spreker 
voor een publiek. De traditie is echter pas doorgebroken tot het grote publiek 
in de jaren 60. 

(bron Wikipedia) 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
1. Koud – stel 
2. Voornaam – instemming 
3. Stad – pijnroep – vooruit ! 
4. Verbondenheid  
5. Naam – bijwoord 
6. Crazy – brandgang 

De vorige puzzel werd gewon-
nen door Georgette Huyben uit 
serviesflat 011 (sic!) die met de 
fles gaat lopen. Veel plezier nu 
met onze eindejaar/-
nieuwjaarspuzzel ! Wij moedige 
zeker ook Roger uit ’t Blauwhof 
aan te blijven meedoen 
(stooipoes was niet correct 
moet stoeipoes zijn …) en wa-
ren zeer verheugd met een 
tiental inzendingen ! 

7. Buis 
8. Achter – riviertje 
9. Vorst 
10. Wal - acteur 

Horizontaal : 

1. Najaarsbaby 
2. Kunsttaal – Franse vos 
3. Wat helpen kaars en bril 

… ? – roep om aandacht 
4. Heilig oord 
5. Muzieknoot – ziekte 
6. Vragend voornaamwoord – 

koers in Assen - voegwoord 
7. Palingvoer – VRT duidings-

magazine 
8. Bijwoord – gevaar- voor-

zetsel 
9. Woning 
10. Grof – hoogheid 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S T O O M B O O T   

2 T U I L   E E R   A 

3 O N L A N G S   A S 

4 K I       O O R K E 

5 O E R M A N   I A   

6 U K   A L I   A D A 

7 D   M   P A N N E N 

8   K A L I   A T M   

9 R O S   E N   E I S 

10 E T T E N N B R 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 
Dinsdag 27 november : Mannenclub 

Op aanvraag van onze mannen werd 
het curling spel nog eens bovenge-
haald.  Algauw vormden we twee 
spelersgroepen en werd er duchtig 
gespeeld en vooral goed gescoord!!  
Na enkele spelbeurten kregen we een 
echte top drie namelijk Leo Meers-
man, Lucien Todts en onze stagiaire 
Hulya.  Zij mochten strijden voor de 
titel … en die was voor Lucien! Profi-
ciat!!  Ook willen we even vermelden 
dat André de hoogste persoonlijke 
score behaalde in 1 spel namelijk : 
160 punten, zeker en vast niet slecht! 

Woensdag 28 november : Uitstap Interflower. 

De uitstap naar de Interflower vorig jaar was een succes dus dat herhalen we 
natuurlijk dit jaar. Er waren velen geïnteresseerden. Spijtig genoeg kon niet ie-
dereen mee. Voor de laatste uitstap van het jaar gaven we dan ook de mensen 
die dit jaar nog niet waren mee geweest de kans om mee te gaan. En dus trok-
ken we met ons groepje geïnteresseerden richting Lokeren. De Interflower was 
dit jaar nog mooier versierd. Een deel van de winkel was overdekt met zwarte 
doeken maar verlicht met extra versiering. Nadat we de vele versieringen be-
wonderd hadden aten we een pannenkoek. Toch wel een mooie afsluiter van 
een mooie dag. 

Vrijdag 30 november : Pannenkoeken Wielewaalsnest 

Een echte verwen-namiddag van-
daag voor onze bewoners, zij wer-
den getrakteerd op lekkere pan-
nenkoeken met een tasje heerlijke 
koffie!  De mooi gedekte tafels za-
gen er prachtig uit, en dit met een 
zondags serviesje erop.  Dit alles 
was een geschenk van de groot-
moeder van één van de personeelsleden.  Zij was dan 
ook een belangrijke gast die uitgenodigd was op onze 
smulnamiddag.  Buiten (in de kou) stonden 2 actieve per-
soneelsleden volop pannenkoeken te bakken terwijl ze 
binnen vlotjes verdeeld werden, met suiker, chocolade-
saus en slagroom, het kon niet op!!  Tussendoor een be-
danking voor onze gulle sponsor, dat was toch het minste 

wat we konden doen hé!  We zagen dat al onze bewoners ervan genoten en dat 
is toch wel het belangrijkste!! 
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Zondag 2 december : Kerstmarkt 

Een regenachtige dag vandaag maar toch baadde De Rei-
ger in een gezellige kerstsfeer.  Dank zij de hulp van ve-
le vrijwilligers en personeel stond alles mooi opgesteld 
en kon de namiddag voor bewoners, familie en vrienden 
van start gaan.  Aan de inkom, deze keer binnen, stond 
het jeneverkraam, dat was al een goed begin!  Een beet-
je verderop kon men zich laten fotograferen samen met 
de “kerst-meisjes” en nog verder konden we lekkere 
vers gebakken wafeltjes eten en proeven.  De cafetaria 
en de feestzaal fungeerden vandaag als tearoom. Daar 
kon men dan ook alle dranken en pannenkoeken verkrij-
gen.  Ons kerstkraampje (winkeldames)  stond opgesteld 
in de ergo/animatieruimte waar natuurlijk ook het hand-
werk van onze bewoners in samenwerking van vele vrij-
willigers stond opgesteld.  Dit was het resultaat van een 

gans jaar ijverig handwerken.  Het was leuk dat we zovele mensen mochten be-
groeten en natuurlijk aan alle bezoekers een hartelijke dank voor jullie steun!! 

Dinsdag 4 december : Optreden kleuters Amelberga-school 

Wat een leuke verassing was dat! De kleuters van de Amelberga-school kwamen 
met een 100 tal kleuters langs om hun show te brengen die ze ook voor hun 
grootouders gebracht hadden. Het was een heel spektakel en onze bewoners 
mochten hen zelfs punten geven. Zalig om zien hoe de kleuters en onze bewo-
ners genoten van dit gebeuren. Dank aan de school en de juffen voor de show 
en de goede organisatie. 

Woensdag 5 december : 
Sinterklaas en Zwarte Piet 

Sinterklaas en zwarte piet waren ook dit jaar 
weer van de partij met heel wat lekkers. Ze trok-
ken van deur tot deur om iedereen een bezoekje 
te brengen en dat wordt zeker geapprecieerd. Al-
leen maar brave bewoners in ons Woon- zorgcen-
trum. Chapeau! 
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Donderdag 6 december : 
Ontbijtbuffet Mezennest K117 - K131 

Een reuze ontbijtbuffet op het mezennest en dit 
voor de bewoners van kamer 117 tot 131. Het was 
een gezellige drukte daar. Samen ontbijten is toch 
veel leuker dan alleen en dat hebben we zeker ge-
merkt. Vers gebakken eitjes vlogen de pan uit. 

Dinsdag 11 december : 
Kerstsfeer Wielewaalsnest 

Het wordt stilletjes aan een echte traditie voor ons 
zangkoor!  Jaarlijks geven we aan de bewoners een mini-kerstconcertje en na-
dien wordt iedereen getrakteerd met heerlijke chocolademelk en kerststoll.  
Ook dit jaar konden onze bewoners van het wielewaalsnest de gekende kerst-
liedjes meezingen en dit samen met ons zangkoor en met muzikale begeleiding 
van “ons” Jeanneke!  Zij zet zich dan ook elk jaar belangeloos in en niet al-
leen voor dit optreden maar ook doorheen gans het jaar tijdens onze repeti-
ties, waarvoor dank Jeanneke!!!  Onze “kerstsfeer-namiddag” werd er weer 
één van gezelligheid en plezier…en zo ronden we 2018 geleidelijk aan af. 

Woensdag 12 december : Feestje bezigheidsclub 

Een gezellige kerstdrukte op ons bedankingsfeestje. Mooie gedekte tafels voor 
onze vlijtige bezigheidsclubbers en onze vrijwilligers van deze activiteit. Voor 
hun inzet gedurende het jaar verdienden ze wel eens een extraatje. Heel wat 
handwerk is dan ook de deur uitgevlogen op onze Kerstmarkt. Als bedanking 
chocolade thee met verse koffiekoekjes, gevolgd door appelstrüdel met ijs en 
chocoladesaus. Er werd gesmuld! Iedereen ging voldaan huiswaarts met nog 
een klein presentje. Tot volgend jaar dan vliegen we er met nieuwe moed in. 
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Donderdag 13 december : Kiemen 

Laatste maal dit jaar voor ons kiemspel.  En wie zou de eer hebben om dit te 
winnen?  Alle aandacht ging naar onze nummers op de kaart en de oren gespitst 
om de nummers goed te horen.  Na een klein uurtje was de winnaar gekend …
en we hadden er zelfs twee namelijk Irène Van De Velde en Maria Zaman.  Het 
was na trekking dat Irène met de wisselbeker naar huis mocht.  Proficiat.  Op 
de tweede plaats kwam Paula Mertens, derde werd Emiliënne Van De Velde, 
nummer vier was Annie Verheyden.  Proficiat voor deze koplopers!! 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 18 december : Kerst- en Nieuwjaarsfeest 

Ieder jaar schrikken we toch weer even. Is dat Kerst- en nieuwjaarsfeest nu al-
weer een jaar geleden? Bijna niet te geloven wat gaat de tijd toch vlug. We-
kenlang leeft het personeel naar dit feest toe! En de dag voordien staat er niks 
anders in hun agenda gepland. De zaal wordt klaargezet, de tafels gedekt, de 
laatste afspraken herhaald, de menu wordt voorgeproefd, … ah nee spijtig ge-
noeg dat laatste niet. Daar moeten wij ook vol spanning op wachten. Maar het 
was het wachten waard. De menu werd door velen gesmaakt en terecht! Voor 
herhaling vatbaar! Na het lekkere eten mochten we twee verschillende arties-
ten in onze zalen verwelkomen. In de cafetaria verwelkomden we Alex en rudi. 
Zij brachten rustige sfeer en gezelligheid. In de feestzaal mochten we alweer 
Filip Piens verwelkomen. Ambiance alom. Wie zin had om te feesten kreeg alle 
kansen. Kansen die door velen genomen werden. De vele lachende gezichten 
waren de kers(t) op de taart. Want daar doen we het tenslotte voor. Gezellig 
samenzijn met de familie en onze bewoners zien lachen. Dat maakt al dat har-
de werk dubbel en dik waard. De Kerstman en kerstvrouw waren toch ook te-
vreden. Iedereen een doos pralinen mogen geven. Als er twee mensen zijn die 
stralende gezichten konden bewonderen, dan waren zij het wel. Ik denk dat die 
avond verschillende mensen iets vroeger naar bed zijn gegaan. Het was een 
vermoeiende, maar deugddoende dag. 
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Vrijwilligersnieuws 
 

Om de veertien dagen komt Belinda 
(vrijwilligster van de bib) onze mensen van 
het mezennest verwennen met een uurtje 
vertel plezier. Steeds boeiend en deze keer 
had ze ook beeldmateriaal mee. 

 

Dank Belinda voor u inzet vanwege deze be-
woners. 

 

 

We heten Hilde De Meyst van harte welkom in 
ons vrijwilligers team. Zij zal wekelijks langs 
komen met haar hond om kamerbezoekjes af 
te leggen bij bewoners die houden van hon-
den. Ook zal zij zich inzetten om bij te sprin-
gen bij het marktbezoek indien nodig of om 
met bewoners een cafetaria bezoek te doen. 

 

 

Kerstfeest 
Het meest sfeervolle familiale feest van het jaar. 

Bij home De Reiger is dat niet anders. Waarlijk het is hartverwarmend dagdage-
lijks te constateren hoe de directie, administratie, verplegend - en het ander 
personeel en niet vergeten de groep vrijwilligers, begaan zijn met de mensen 
die in De Reiger verblijven. Dezelfde inzet van deze  zorgversterkers op ieder 
feest en zeker op HUN kerstfeest voor de gasten, familie, vrienden en kennis-
sen. Ik vind niet genoeg superlatieven om dit pas gehouden feestgebeuren 2018 
te beschrijven. Maar een super menu ( proficiat kok en team), verzorgde dran-
ken, dessert, muzikale omlijsting met animatie en medewerking van een be-
kend span uit Lapland, alom bekend als kerstman en kerstvrouw, het dansen 
van de gasten die hen terugbracht naar lang vervlogen tijden, mooi om dit mee 
te maken en te zien. Kortom een feest om " U" tegen te zeggen. 

Ik maak me sterk om in naam van de gasten, hun familie, vrienden en kennis-
sen om via De BABIEL de organiserende idealisten ( zie hoger) openbaar van 
harte te bedanken voor de diensten en zorgen voor hun gasten, die in hun ac-
tieve leven bruggenbouwers waren naar een beter leven en welzijn. 

Staf Van Hove (familie van een van onze bewoners) 
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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 

 

           Nieuwjaar 2019 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Nieuwjaarsdrink met deejay! 
           Alle bewoners welkom vanaf 14u00 
           in de feestzaal om te klinken op 2019 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u00  Sjoelen (Lijsternest) 

15u00  Driekoningenkoor Velle (feestzaal) 
           In de feestzaal verwachten wij de 

           Driekoningen. Iedereen welkom! 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

10u00  Verjaardagsborrel december 
            In het animatielokkal voor de jarigen 

            van december 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Muzikale beweging (Lijsternest) 

14u00  Snoezelen 

10u00  Bal populaire (Mezennest) 

 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Verloren Maandag 
           Dus we komen langs alle deuren met 
          een lekker worstenbroodje 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub 
           Afspraak in het animatielokaal 
14u00  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
            Winkeldames komen langs alle 

            deuren met hun koopwaren 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Fit-o-meter (Zwaluwnest) 

14u30  Zanguurtje (Zwaluwnest) 

 

Vrijdag 04 januari 

Dinsdag 01 januari 

Woensdag 09 januari 

Woensdag 02 januari 

Donderdag 03 januari 

Dinsdag 15 januari 

Vrijdag 11 januari 

Maandag 14 januari 

Woensdag 16 januari 

Donderdag 17 januari 

Maandag 07 januari 

Dinsdag 08 januari 

Donderdag 10 januari 
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10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

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

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
           in het animatielokaal 
14u00  Spelactiviteit (Wielwaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Muzieknamiddag (Zwalunest) 

14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
           Bingo in de feestzaal 

 

10u00  Babel-lut (Mezennest) 

14u00  GIP namiddag lln Carolus 
           Leerlingen van  de school Carolus 

           bieden ons een aangename namiddag 
           aan in de feestzaal 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor alle jarigen 

           van januari 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
13u00  Uitstap Elversele 
           met ingeschreven bewoners naar 

           optreden Micha Marah 
14u00  Bal populaire (Mezennest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Sportanimo (Mezennest) 
            activiteit in samenwerking met de 

            kinesisten 

 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u00  Pannenkoeken (feestzaal) 

            2 februari is Lichtmis, wij vieren dit 

            al een dagje vroeger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige feestdag aan 

iedereen van Sam 

Vrijdag 18 januari 

Vrijdag 01 februari 

Maandag 21 januari 

Dinsdag 22 januari 

Woensdag 23 januari 

Donderdag 24 januari 

Vrijdag 25 januari 

Maandag 28 januari 

Dinsdag 29 januari 

Woensdag 30 januari 

Donderdag 31 januari 
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Jarigen in januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucienne Bressinck K 214 05 januari 83 jaar 

Maria Todts K 116 06 januari 79 jaar 

Georgette Van Breuseghem K 310 18 januari 93 jaar 

Mathilde Van den Bosch K 024 18 januari 89 jaar 

Paula Van Britsom K 122 25 januari 91 jaar 

Marcella Armerotte K 322 27 januari 89 jaar 

Anaïs Bogaert K 008 27 januari 90 jaar 

Maria Meersman K 307 29 januari 78 jaar 

Maria Breynaert K 227 30 januari 82 jaar 

    

Rosa De Roeck K 104 01 februari 86 jaar 

André Claus K 306 04 februari 81 jaar 

Josephine De Witte K 023 04 februari 84 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspard Foubert 
k 126 
29 november 2018 

Carolina Van Droogenbroeck 
k 302 

19 december 2018 

Lydia De Pauw 
k 031 
11 december 2018 

Jozef Van Bogaert 
k 030 
19 december 2018 

Freddy Pauwels  
k 012 

06 december 2018 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortverblijf 

 
 

Marie Louise Blyweert 
k 310 KV 

14 december 2018, opname 

Veel sterkte 

Liliane Rooman 
k 030 
07 december 2018 

Lea Van Bruysel 
k 302 

09 december 2018 

Willy Van Gorp 
k 034 
15 december 2018 

Roger De Clerck 
k 310KV 
02 december2018, terug naar huis 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 3 december : Rijdend winkeltje, advocaat en de Sint naar Temse 

Ronny kwam rond met ons rijdend winkeltje. Op hem kunnen we altijd reke-
nen, door dik en dun en weer en wind. Hij zorgt goed voor onze residenten en 
hun kleine wensen. In de namiddag bracht de Sint alvast een bezoekje aan de 
Groep van assistentiewoningen Elisabeth. Voor iedereen had hij daar een luis-
terend oor, een troostend woord soms en heel ‘wat lekkers’ en hij zit ook niet 
om een grapje verlegen. Met dank aan Zwarte Piet. De Sint laat weten dat hij 
voorlopig nog niet op pensioen mag ….. In onze koeling staat er intussen een 
grote pot verse advocaat klaar …. Voor de kerstmarkt. Ons Babieltje kwam aan 
en werd verdeeld samen met de kalender van december en het verslag van de 
gebruikersraad. Het rijdend winkeltje komt het komende jaar ook telkens de 
derde dinsdag van de maand en de bib op de derde maandag bij jullie langs. 

Dinsdag 04 december : Bibliotheek en geheugenspel Barkendeir 

Animatrice Inge kwam reeds ’s morgens  rond met een reeks nieuwe boeken 
voor onze lezers en lezeressen op ’t Gelaag en den Barkendeir. In ’t livingske 
boven speelden we een geheugenspelletje met o.m. Wardje, Maria en Liliane. 
We planden naarstig het hele volgende jaar rond en maakten afspraken voor 
artiesten in ’t volgend jaar die we nog niet mogen verklappen. We krijgen trou-
wens ook wat versterking van onze animatieploeg. De kerstmuzikant van dienst 
repeteerde voor enkele bewoners een try-out van het kerstconcert van komen-
de maandag. En voor ons eten ’s middags repeteerden we enkele sinterklaas-
klassiekers. 

Woensdag 5 december : bezoek van de Sint alhier in ’t Blauwhof 

De Heilige Man, maar dat wisten jullie al langer, was dit jaar vergezeld van 
maar liefst twee zwarte pieten. Zij haalden allerlei gekke capriolen en fratsen 
uit. De Sint zelf is al wat meer bezadigd maar had wel een dik boek bij waarin 
al de deugnieterijen van - en goede raad aan  onze residenten genoteerd ston-
den, voor zover hij bevoegd is natuurlijk. Voor sommigen stond er echter wel 
een heel hoofdstuk. Gelukkig is hij een wijs man die alles voorzichtig weet aan 
te brengen en goed kan luisteren. In de gang boven stond er een lief schoentje 
met een wortel en een biertje klaar. Daar gaat hij natuurlijk eens gaarne 

strooien …  Dag Sint : tot volgend jaar !!! En laat het jullie smaken …. 
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Vrijdag 07 december : voorbereidingen voor vanalles en nog wat .. 

Dit Babieltje moet extra vroeg af. We deelden ook kalenders uit en er viel nog 
wat te oefenen voor maandag. De tijd vliegt vooruit. En we fleurden ons Blauw-
hof wat op en zongen wat in de living, bij wijze van training voor maandag. 

Maandag 10 december : Kerstconcertje podium 

We speelden en zongen een gans uur lang weer de sterren van de hemel met 
allerlei bekende kerstklassiekers. Bij een hapje en een drankje kwamen  we 
steeds meer in de sfeer voor de volgende week. Gloria in Excelsis Deo en vrede 
aan alle mensen van goede wil ! Ook onze diaken en zijn echtgenote kwamen 
eens kijken en meezingen. Er komt een nieuwe regeling voor de missen 
(diensten) in 2019. Het zal nu afwisselend een eucharistieviering met een pries-
ter of een gebedsdienst zijn. Voor januari 2 data  : zie de kalender ! De eerste 
dienst is op tweede Nieuwjaarsdag. 

Dinsdag 11 december : Voorlees kerstverhaal/sfeermiddag 

Hiervoor kruipen we knus bijeen en bij een lekker wijntje en wat kaarslicht le-
zen we voor over een kind, een ster en nog van alle wonderen die er rond deze 
mooie periode kunnen gebeuren. En zo komen we stilaan in de gepaste stem-
ming ……. nu ook alles zo mooi is versierd ! ‘Waar de sterre bleef stillestaan’ ! 

Woensdag 12 december : Gebedsdienst Kerstmis, tovertafel en rolstoelen 

Het werd een druk bijgewoonde Kerstviering bij deze plechtige gelegenheid aan 
het podium opgedragen en voorgegaan Pastoor Raf Deloor en diaken André. Wij 
konden onze kerstliedjes nog eens zingen en daarbij een derde kaarsje aanste-
ken op de kerstkrans. Er was een grote opkomst. 
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Vrijdag 14 december : Sjoelen Barkendeir 

Inge en de vaste sjoelspelers lieten de schijven nog eens goed tikketakken. De 
dames moeten hier zeker niet onderdoen voor de heren en zo vloog de middag 
om en werden de punten verdiend met o.m. Roger, Maria, Liliane en Mr. Van 
der Schueren als straffe mannen (en vrouw). 

Maaandag 17 december : Uitstapje Barkendeir Kerst 

Het was in deze donkerste dagen de gelegenheid bij uitstek om eens wat kerst-
sfeer te gaan opsnuiven en waar konden we dat beter doen dan in het prachtig 
versierde Koopcentrum. Sommigen kunnen een kleinigheid of iets nuttig aanko-
pen en we genoten natuurlijk ook (mmm !) van een lekkere panenkoek of wafel 
en …. de mooie lichtjes, de kerstmuziek, de Kerstman en de prachtige versie-
ringen overal. 

Dinsdag 18 december : Kerststukjes maken 

Wij hadden heel wat helpende vrijwillige handen en zo maakten we een heel 
voorraadje kerststukjes klaar voor onze kerstmarkt voor overmorgen reeds. We 
laten jullie weten dat alles snel verkocht was natuurlijk want ze zijn heel mooi 
en vakkundig gemaakt. Dank aan de ‘bloemenschiksters’ en andere 
‘creatievelingen’. 

Woensdag 19 december : Voorbereidingen Kerstfeest 

De laatste loodjes zijn het zwaarst en het was dan ook druk klaarzetten, rege-
len en plannen voor de komende feestelijkheden. Toch niet niks als u weet dat 
er buiten onze residenten een kleine vijftig familieleden waren ingeschreven 
en iedereen een goede plaats en het juiste eten moet krijgen. 

Donderdag 20 december : Kerstfeest !! 

Na een welkomstwoordje konden we tegen half twaalf aan ta-
fel gaan op deze fijne familiedag. Na het traditionele aperi-
tief stond er dan ook een heerlijke menu klaar vakkundig be-
reid door chef-kok Joeri en zijn keukenploeg. Onze residenten 
kregen een kerstpresentje en eens de bordjes leeg konden we 
bij onze koffie genieten van een optreden van Daniël Senders, 
Hij kreeg de zaal al snel mee. In de pauze en net voor ons 
feest konden er aankoopjes gebeuren op ons druk bezochte 
kerstmarktje. Iedereen kon tijdig en zeer tevreden naar huis 
na deze geslaagde feestmiddag.! 
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Even over denken 
 

Het jaar 2018 is omgevlogen en als u dit leest zitten we waarschijnlijk reeds 
even in de eerste week van januari 2019 ! We kunnen wat bekomen van de 
voorbije feestperiode en maken goede voornemens dat kan nooit geen kwaad. 
Wij als personeel willen er voor onze residenten zijn ook dit komende jaar 
weer. We hebben daarom al eens gekeken naar gans onze jaarplanning en begin 
januari steken we daarvoor de koppen zeker nog eens extra bijeen samen met 
onze Chef-Kok, LDC het Achterpoortje en WZC De Reiger. Hopelijk houdt de 
winter zich intussen wat rustig. Het is toch niet meer zoals vroeger … dat heb-

ben we al gemerkt( veel te warm in de winter ? ). 

Wat brengt ons 2019 ? Al te veel verklappen we nog niet maar op woensdag 9 
januari vieren we alvast 17 jaar Blauwhof en is er dus ons Palingfeest. Carnaval 
in ’t Blauwhof valt op 4 maart en Pasen is op 21 april. Zo weten jullie toch al 
iets !!!!! Beste wensen bij deze gelegenheid voor u en uw familie en allen die u 
dierbaar zijn.  En een goede gezondheid wensen we u toe, voor iedereen naar 
lichaam en geest ! 

Vrijwilligersnieuws 
Ook voor onze vrijwilligers zit het jaar er op. Ze stonden bij vele gelegenheden 
voor ons klaar en participeerden actief aan onze show en vele andere prettige 
en nieuwe activiteiten ook al ’s morgens in de livings. De griepspuiten werden 
recentelijk uitgedeeld. Enkelen trokken op crea-bijscholing. Mogelijk verwelko-
men we binnenkort ook nog wat nieuwe gezichten, dat zou heel fijn zijn. Onze 
vrijwilligers zijn dus mee een stevig fundament van onze werking, dagdagelijks 
en op veel gebied. Zij staan ervoor en gaan ervoor. 

Voor enkelen onder hen was het echter een zwaar jaar met een persoonlijk 
verlies of een ziekte die gedragen moet worden. We denken speciaal aan hen 
op het einde van 2018 en het begin van 2019 en wensen hen veel sterkte toe. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

10u30  Gelezen Mis (podium) 

14u00  Glaasje heffen (Barkendeir) 

 

14u00  Borreltje (‘t Gelaag) 

 

14u00  Driekoningen zingen (cafetaria) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u00  Bibliotheek 

14u00  Verloren maandag ... 

 

11u30  Palingfeest 

 

14u00  Cinema Roxy 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 
14u00  Hoger-lager (Barkendeir) 

 

14u00  Zangkoor 

14u00  Kamerbezoek 

 

10u30  Eucharistie 

14u00  Rolstoelbeheer 
14u00  Bewegen 

 

14u00  Reminiscentie (‘t Gelaag) 

 

14u00  Uno (Barkendeir) 

 

10u30  Bibliotheek 
14u00  Snoezel– en relaxnamiddag 
14u00  Uitstap Carrefour (Barkendeir) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 
14u00  Sjoelen 

 

14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 
14u00  Papegaaienshow 

 

14u00  Koekjesbak met chocolademelk 

 

14u00  Wafelenbak (Barkendeir) 

 

14u00  Ergowerkjes 
14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

08u00  Ontbijtbuffetje (Barkendeir) 
14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 
14u00  Kamerbezoek 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Tovertafel 

 

14u00  Voorlees (Bibliotheek) 

 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Schoonheidssalon 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u00  Bibliotheek 
14u00  Pannenkoeken Lichtmis 

 

14u00  Sjoelen  
14u30  Snoezelen (Barkendeir) 

 

14u00  Zangkoor 

fel  

Vrijdag 11 januari 

Maandag 04 februari 

Dinsdag 05 februari 

Woensdag 02 januari 

Maandag 21 januari 

Donderdag 10 januari 

Maandag 14 januari 

Dinsdag 29 januari 

Woensdag 30 januari 

Vrijdag 04 januari 

Maandag 07 januari 

Woensdag 09 januari 

Woensdag 16 januari 

Donderdag 17 januari 

Dinsdag 15 januari 

Dinsdag 22 januari 

Donderdag 31 januari 

Woensdag 23 januari 

Vrijdag 01 februari 

Maandag 28 januari 

Vrijdag 25 januari 

Donderdag 24 januari 

Donderdag 03 januari 

Vrijdag 18 januari 

Woensdag 06 februari 
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Jarigen in januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in januari 

 

 
 

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 

Diana Hemelaer K 146 05 januari 86 jaar 

Marcel Ternest K 006 19 januari 73 jaar 

Henri Van Remoortel K 012 30 januari 84 jaar 

    

Maria Loeman K 003 03 februari 81 jaar 

José Janssens K 156 04 februari 93 jaar 

Maria Van Assche Flat 357 02 januari 91 jaar 

Frida De Decker Flat 360 04 januari 83 jaar 

Laurette Gheysens Flat 237 05 januari 76 jaar 

Marie Jeanne Verwilghen Flat 122 15 januari 84 jaar 

Emiliane Rogiers Flat 009 22 januari 84 jaar 

Louis Thys Flat 003 31 januari 92 jaar 
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Een woordje van Sofie … 

 

In januari heffen we samen het glas 
om te klinken op het nieuwe jaar. Een 
jaar vol uitdagingen en fijne activitei-
ten. We willen eerst en vooral iedere 
bezoeker van ons lokaal dienstencen-
trum een gezond jaar toewensen vol 
vriendschap en mooie momenten. 
Naast goede wensen starten we het 
jaar, naar goede traditie, ook met een 
aantal voornemens.  

 

 

 

Zo willen we met de medewerkers van team t’Achterpoortje in 2019 verder 
bouwen aan een gezellig dienstencentrum waar het voor ieder fijn vertoeven is. 
We zeggen dan ook: “weg met de negatieve gedachten, het gezeur, gezaag en 
achterklap”. Om ons goede voornemen te realiseren hebben we ook uw hulp no-
dig. Door de handen in elkaar te slaan bereiken we meer. We streven ernaar 
om, ook al hebben we al eens een slechte dag, ons positief op te stellen en 
vriendelijk zijn naar iedereen die aanwezig is binnen ons dienstencentrum. 
Waarom geven we elkaar in plaats van kritiek niet eens meer een compliment? 
We engageren ons ook om, ondanks de onderlinge verschillen, elkaar te probe-
ren begrijpen en elkaar te helpen als het wat moeilijker gaat.  

Wij hopen dat u, samen met ons, deze uitdaging aangaat! Met de medewer-
king van iedereen maken we van t’Achterpoortje een klein stukje paradijs 
op aarde.  
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 6/12/2018 – Sint op bezoek 

De stoomboot lag nog even aangemeerd aan de kaai van Temse terwijl Sint en 
piet een bezoek brachten aan ons lokaal dienstencentrum. De roe werd geluk-
kig niet bovengehaald en er belandde ook niemand in de zak. We zagen op 
donderdag 6 december vooral veel lachende gezichten en personen die smul-
den van de heerlijke lekkernijen die werden meegebracht uit Spanje. 

 

 

 

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

Enkele vrijwilligers kwamen enthousiast meehelpen tijdens de workshop con-
fituur maken op vrijdag 07/12/2018. Samen maakten ze de overheerlijke klas-
sieker: aardbeien confituur. Daarnaast werd ook geëxperimenteerd met confi-
tuur van pompoen, sinaasappel en gember. En smaken dat het deed! De confi-
tuur was een waar succes op de kerstmarkt en was dan ook in geen tijd uit-
verkocht 

 

 

 

 

 

Vrijwilligster Godelieve bakte ook weer dit jaar overheerlijke wafeltjes. Be-
dankt aan iedereen die zijn handen uit de mouwen heeft gestoken voor het 
goede doel!  
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Dinsdag 11/12/2018 – Kerstmarkt 

Tal van mensen waren naar het LDC afgezakt om het goede doel Kom op tegen 
kanker te steunen. De verkoop van hapjes, drankjes en zelfgemaakte pro-
ducten was erg succesvol. Het werd een gezellige namiddag. Met de steun van 
iedereen kon een totaalbedrag van 1250 euro voor het goede doel worden op-
gehaald! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 13/12/2018 – Kerstfilm: White Christmas 

De klassieker, White Christmas, met 
onder meer Vera-Ellen en Bing 
Crosby, kon de aanwezigen beko-
ren. De voorstelling bracht Kerstmis 
heel dichtbij. Er waren veel la-
chende gezichten na de vertoning! 
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Dinsdag 18/12/2018 – Samen zingen en musiceren 

Enthousiaste amateur muzikanten verzamelden in LDC ’t Achterpoortje voor 
een gezellige muzikale activiteit. Muziek maken met boomwhackers, kerstlied-
jes zingen,… Het was duidelijk… 

’t Achterpoortje got talent! 

Woensdag 19/12/2018 – Bloemschikken: kerststuk maken 

Een feestelijk bloemstuk voor de kerstdagen. Dat werd door de aanwezige cre-
atievelingen gemaakt tijdens de workshop op woensdag 19 december 2018. Ie-
dereen kon huiswaarts keren met een prachtig decoratiestuk waar ze nog lang 
plezier van zullen hebben. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 16u00  Nieuwjaarsdrink 

                          en wensen             € 1,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  Schaakles           

                           € 2,00/lessenreeks 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Multimedia: basiscursus 
                          werken met Smartphone  

                           € 2,00/lessenreeks 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Crea : vetbollen maken 

                           € 2,00 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  Schaakles           

                           € 2,00/lessenreeks 

14u00 tot 17u00  Verloren maandag : 
                    Appelbollen / worstenbrood 

                    € 5,00 / € 7,50 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Multimedia: basiscursus 
                          werken met Smartphone  

                           € 2,00/lessenreeks 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 15u00  Infosessie Rap op stap, 
       Budgetvriendelijke vrijetijdsbesteding 

 

14u00 tot 16u00  Curling 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  Schaakles           

                           € 2,00/lessenreeks 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Kookworkshop 

                          Kaastaart maken     € 2,00 

14u00 tot 16u00  Multimedia: basiscursus 
                          werken met Smartphone  

                           € 2,00/lessenreeks 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken :     € 5,00 

18u00 tot 19u30  basiscursus Excel 

                          € 2,00/lessenreeks 

 

14u00 tot 16u00  Aaidieren in LDCé 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
10u00 tot 11u00  Zitmoment: Rap op stap 
14u00 tot 16u00  Film : Achter de wolken 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Infosessie : 
                          Alcohol en de gevaren 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

Vrijdag 04 januari 

Woensdag 09 januari 

Maandag 21 januari 

Maandag 07 januari 

Dinsdag 22 januari 

Woensdag 23 januari 

Vrijdag 18 januari 

Woensdag 16 januari 

Vrijdag 11 januari 

Dinsdag 08 januari 

Dinsdag 29 januari 

Maandag 14 januari Donderdag 24 januari 

Donderdag 10 januari 

Dinsdag 15 januari 

Vrijdag 25 januari 

Maandag 28 januari 
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Donderdag 31 januari Woensdag 30 januari  

14u00 tot 17u00  Breiclub 
18u00 tot 19u30  basiscursus Excel 

                          € 2,00/lessenreeks 

 

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

Dit wordt januari 2019… 
Vergeet niet om je vooraf in te schrijven voor de activiteiten bij de 

medewerkers van LDC ’t Achterpoortje.  

Kan je toch niet komen, annuleer dan tijdig. Zo vermijd je dat de 
kost van een activiteit toch doorgerekend wordt.  

Enkel door een correcte inschrijving en tijdige annulatie kunnen we de aan-

koop van materialen voor een activiteit correct inschatten. 

Vrijdag 04/01/2019 – drink & wensen 

We zetten het nieuwe jaar vreugdevol in en brengen samen een toast uit op 
2019. Uiteraard mag ook een hapje niet ontbreken. We formuleren onze wensen 
en goede voornemens om zo op een positieve manier het jaar te starten! Voor 
de activiteit vragen we een bijdrage van 1,00 euro/per persoon. Hiervoor krijg 
je één drankje aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 07/01/2019, 14/01/2019 en 21/01/2019  – Lessenreeks schaken.  

Tijdens de lessenreeks krijg je alle nodige in-
formatie om een schaakpartij te starten. Wordt 
een volleerd schaakspeler door het bijwonen 
van de lesmomenten. Vrijwilligster Ina voorziet 
ondersteuning op maat van de aanwezige deel-
nemers.  Voor de lessenreeks betaal je 2,00 
euro. De lessen starten om 14.00 uur en gaan 
door in de activiteitenruimte. 
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Dinsdag 08/01/2019, 15/01/2018 (en 
22/01/2019) – Basiscursus smartphone 

Twijfel je nog hoe je een nummer moet 
toevoegen? Wil je te weten komen welke 
interessante apps er allemaal bestaan voor 
senioren? Kom dan zeker naar de basiscur-
sus smartphone waar vrijwilliger Lorenzo 
al zijn kennis met je deelt. Voor de lessen-
reeks betaal je 2,00 euro. De lessen star-
ten om 14.00 uur en gaan door in de acti-
viteitenruimte. 

Donderdag 10/01/2019 – Voederbollen maken 

Tijdens de winter geraken vogels moeilijker aan 
voedsel. En net dan hebben ze juist extra veel 
energie nodig om hun lichaamstemperatuur op 
peil te houden. Om de dieren hierbij dus wat 
extra te helpen wordt tijdens de workshop ge-
toond hoe je voederbollen kan maken.  

Heb je interesse? Twijfel dan niet en neem 
deel! Voor deelname aan de workshop betaal je 
2,00 euro. 

Maandag 14/01/2019 – Verloren maandag: worstenbrood en appelbollen 

Wist je dat? 

Verloren maandag is een Belgische traditie die over het algemeen op de 
maandag na de zondag na Driekoningen gevierd wordt. Er worden de-
ze dag 'hete broodjes' gegeten: broodkoeken nog warm uit de oven. 
Gebruikelijk is om op deze dag worstenbroden en appelbollen te 
eten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 16/01/2019 – Voordelig weg met Rap op stap 

Rap op Stap is een initiatief waarbij personen met een 
beperkt budget ook kunnen genieten van vrijetijdsbe-
steding en/of een uitstapje. Tijdens de info sessie leer 
je meer over het initiatief en kom je te weten of ook jij 
mogelijk in aanmerking komt. Deelname is gratis. De 
uiteenzetting start om 14.00 uur. 
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Vrijdag 18/01/2019 – Curling  

 
Meer bewegen, daar willen we in 2019 met LDC ’t Achterpoortje op inzetten. 
Daarom introduceren we ook een nieuwe activiteit; curling. We passen de acti-
viteit aan aan ieder zijn mogelijkheden. Benieuwd of het ook iets voor jou is? 
Kom dan op vrijdag 18/01/2019 naar de activiteitenruimte in het LDC. Deelna-
me is gratis.  

Wist je dat?  

Curling is een precisiesport die lijkt op bowls, petanque en bocce. 
In het algemeen wordt aangenomen dat de sport in het 16e-eeuwse Schotland is be-

dacht, alhoewel het schilderij Jagers in de sneeuw van Bruegel uit 1565 Neder-
landse boeren afbeeldt die het spel spelen. 

Een curlingwedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van vier spelers. 

Dinsdag 22/01/2019 – Kookworkshop: kaastaart 

Zoetekauwen opgelet. De kookworkshop van dinsdag 22 
januari 2019 zal jullie vast bekoren. Eén van de vrijwil-
ligers maakt samen met jullie een heerlijke kaastaart. Be-
nieuwd naar zijn overheerlijke recept? Start voorzien om 
14.00 uur. De activiteit gaat door in de Kidresto. Voor 
deelname betaal je 2,00 euro. 

Woensdag 23/01/2019: Bloemschikken 

Kleur in de woonkamer, wie kan daar niet van genie-
ten? Tijdens de workshop bloemschikken leer je op-
nieuw een mooi stukje maken dat de woonkamer zal 
doen opfleuren! Inschrijven tot woensdag 16 januari 
2018. Deelname bedraagt 5 euro. 

Woensdag 23/01/2019 en 30/01/2019: Basiscursus Excel 

Leren werken met dit rekenprogramma? De basis-
begrippen leren kennen en bewerkingen maken? 
Het kan. Tijdens de basiscursus Excel zal je al de-
ze zaken leren. De cursus wordt gegeven vanaf 
18.00 uur op woensdag 23/01/2019 en woensdag 
30/01/2019. Inschrijven is verplicht. Voor de les-
senreeks betaal je 2,00 euro.  
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Donderdag 24/01/2019: Aaidieren op bezoek 

Stal Deyaert brengt het goed gevoel van knuffelen met dieren 
naar LDC ’t Achterpoortje. De natuur van dichtbij voelen? 
Rust halen uit de de affectie van een dier? Kom dan zeker 
naar onze activiteitenruimte wanneer de mobiele boerderij 
op bezoek komt. Benieuwd welke dieren er allemaal aanwe-
zig zullen zijn? Ontdek het snel. Deelname kan na inschrijving 
en betaling van 1,00 euro. 

Vrijdag 25/01/2019 – Zitmoment Rap 
op stap 

Je inschrijven voor budgetvriendelijke uitstapjes of va-
kanties kan tijdens het zitmoment van Rap op stap. Me-
dewerkers zijn aanwezig tussen 10.00 en 11.00 uur. 

 

Vrijdag 25/01/2019 – Film: achter de wolken 

De film “Achter de wolken” gaat over een koppel, vertolkt 
door Jo De Meyere en Chris Lomme, die een liefdesgeschie-
denis delen die vijftig jaar eerder begon maar na tien jaar 
eindigde toen zij met zijn beste vriend trouwde. Veertig jaar 
later zagen ze elkaar terug en flakkert de passie terug op. 
Het scenario werd geschreven door Michael De Cock en is 
een bewerking van zijn theaterstuk. Wie deze twee ervaren 
acteurs wil zien schitteren kan terecht in het LDC op vrijdag 
25/01/2019. De voorstelling start om 14.00 uur. 

Dinsdag 29/01/2019 – Infosessie: alcohol 
en de gevaren 

Alcohol is een schadelijke stof is die onder meer het risico 
op het ontstaan van ongevallen en verwondingen verhoogt. 
Willen we gezond ouder worden is het belangrijk om op een 
verantwoorde manier om te gaan met alcohol. Tijdens de in-
teractieve sessie krijg je informatie over wat alcohol met je 
lichaam doet. Afsluiten doen we met een voorstelling van 
het nieuwe alcoholbeleid binnen LDC ’t Achterpoortje. Deel-
name is gratis. We verwachten iedereen om 14.00 uur. 

Donderdag 31/01/2019 - Bingo 

Doe je mee voor de ambiance of voor de prij-
zen? Deelnemen aan de bingo activiteit is 
steeds een feest. Op donderdag 31 januari 
2019 zijn we weer van de partij voor een 
nieuw spel. Start om 14.00 uur. Voor een 
kaartje betaal je 0,5 euro.  
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