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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
 

1. Sneeuwhulpen 
2. Loopvogel 
3. Begeleider 
4. Nakomelingen bij de Notaris 
5. Tijdsregeling 

 

6. Hammenaar 
7. Onderdeeltje 
8. Zichtrekening – ware 
9. Frisse 
10. Vrouwsnaam - rond 

 

Horizontaal : 

1. Neerslag – toestand van 
water 

2. Lomperik – Technische Af-
deling 

3. Ego – verkillen 
4. Gemeente in  België 
5. Veel … - in geen geval – 

achter 
6. Familielid – Lokale Na-

buurschap – Eerste Kwar-
tier 

7. Projectiel – watervallen 
8. Keukens En Onderdelen – 

kuchje 
9. Ezel – feestje 
10. Meer – tuigje 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 K E R S T K I N D   

2 I D O   R E N A R D 

3 L   M   U I L   I A 

4   J E R U Z A L E M 

5 L A     S O A   K   

6   W A T   T T   O F 

7 P E U R     P A N O 

8 A L   O N T IJ   I N 

9 A   H U U R P A N D 

10 R A U W   A   A G A 

De winnaar van ons vorig 
raadsel is André Buytaert die 
de fles in ontvangst mag ne-
men. Veel plezier met onze 
eerste puzzel van 2019 ! Hier-
bij geven we u ook de juiste 
oplossing. 
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Oude doos 
Thema Valentijn 

 

Alfons & Irena Kamiel & Marie Louise 

Gaston & Liliane 
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Geschiedenis van Valentijnsdag 

Hoe Valentijnsdag precies ontstaan is weten we niet precies. Maar de meeste 
mensen geloven dat 14 februari de dag is dat de priester Valentinus stierf. Va-
lentinus was een Romeinse priester die zich had bekeerd tot het christendom. 
Hij leefde in de 3e eeuw na Christus in het oude Rome. Valentinus was een 
goed mens en hielp alle mensen die hulp nodig hadden, zoals armen, zieken en 
bejaarden. Maar ook gewone mensen die bij hem kwamen gaf hij raad en hulp. 
Valentijn gaf de mensen altijd een bloem als ze hem om raad of hulp vroegen. 
Vandaar dat mensen elkaar met Valentijnsdag vaak bloemen geven. Het doch-
tertje van de stadhouder van Rome was heel erg ziek. Toen hij haar had gene-
zen bekeerde de stadhouder zich tot het christendom. Als dank liet hij ook di-
rect alle christelijk gevangenen vrij. Maar de keizer was hier zo boos over, dat 
hij Valentinus liet ondervragen, martelen en onthoofden. Een martelaar is ie-
mand die omwille van zijn (of haar) geloof gemarteld wordt en daardoor sterft. 
Later werd Valentinus heilig verklaard en werd zijn sterfdag, 14 februari, een 
feestdag. 

Maar er zijn nog meer verhalen over het ontstaan van Valentijnsdag. Volgens 
een ander verhaal trouwde Valentinus stiekem een (heidense) Romeinse sol-
daat en een gelovig christelijk meisje, terwijl dit niet mocht van de keizer. De 
keizer dacht dat zijn soldaten niet meer zo goed voor hem zouden vechten, als 
ze eenmaal getrouwd waren. Ze zouden dan maar steeds met hun gedachten 
bij hun vrouw zijn. Maar Valentinus vond dat de liefde belangrijker dan de wet-
ten van de keizer. Al gauw kwamen er meer stelletjes die zich door Valentinus 
lieten trouwen. Als straf liet de keizer Valentinus onthoofden. Vlak voordat hij 
stierf smokkelde hij nog een briefje uit de gevangenis naar iemand waarvan hij 
veel hield. Er stond op: "Van jouw Valentijn". Ook nu nog schrijven mensen dit 
vaak op een Valentijnskaart, zodat degene voor wie de kaart bedoeld is niet 
precies weet wie de afzender is. Vandaar de naam Valentijnsdag 

Bron : Wikikids 

Jozef  & Marcella 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 26 december : Kerstviering Heilige Mis. 

Op 2de kerstdag houden we naar jaarlijkse gewoonte onze kerstviering. Priester 
Lambert, zijn team en het aanwezige kerkkoor zorgden voor een mooie misvie-
ring in teken van Kerst. Onze bewoners en familieleden waren talrijk aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 januari : Nieuwjaarsdrink met deejay! 

Een nieuw jaar en een nieuwe activiteit!!  Vandaag klinken we op 2019 samen 
met onze bewoners en onze vrijwilligers.  De keuken zorgde voor vele lekkere 
hapjes en ook de drank mocht niet mankeren.  Onder onze vrijwilligers hebben 
we ook een echte deejay en die mocht hem vandaag eens laten gaan.  Julien 
speelde de pannen van het dak en zowel de bewoners als de vrijwilligers strek-
ten de beentjes op onze dansvloer.  Een hele leuke namiddag en zo is ons jaar 
weeral goed ingezet!! 

Vrijdag 4 januari : 
Driekoningenkoor Velle 
Vandaag kwamen de driekoningen vanuit 
het verre oosten naar hier, en … het ver-
re oosten was blijkbaar wel heel ver…
Het duurde wel even voor ze arriveerden 
maar het was het wachten waard.  Wel 
twintig koningen, allemaal mooi uitge-
dost zongen voor ons bekende en minder bekende liedjes en in verschillende 
stemmen.  Deze groep kwam van de Velle en herkenden hier bij ons wel ver-
schillende Velleneirs wat altijd leuk is natuurlijk. 
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Dinsdag 8 januari : verjaardagsborrel 

Door alle drukte van het eindejaar vierden we onze jarigen van december pas 
begin van het nieuwe jaar. Gezelligheid troef met een lekker stuk vlaai en de 
nodige aperitief klonken we weer op een gezond en gelukkig jaar voor al onze 
jarigen. 

Donderdag 10 januari : Bal populaire – Mezennest 

Onze oude pick-up werd weer van stal gehaald en onze rijkelijk gevulde platen-
kast opengedaan.  Vanmiddag gingen we er terug eens invliegen met vele her-
kenbare deuntjes uit de oude doos.  We lieten het niet aan ons hartje komen en 
ook onze dansbenen werden bovengehaald.  Onze mensen die moeilijker uit 
hun stoel konden komen zongen uit volle borst mee en genoten van de dansers.  
Weeral een namiddag die veel te vlug voorbij was!! 

Maandag 14 januari : Verloren maandag 

Verloren maandag, en volgens de traditie wordt er vers warm worstenbrood ge-
geten. Dus dit konden we dan ook niet gewoon laten passeren. We zijn langs al-
le deuren gekomen met een heerlijk worstenbrood en dat het gesmaakt heeft! 

Dinsdag 15 januari : Mannenclub 

Onze mannen waren ook aan het begin van dit jaar present.  Allen rond de tafel 
met een lekkere pint, klaar om “verklaringen” en uitleg te geven rond voorge-
lezen spreekwoorden en gezegden.  En er waren er veel, wel een ganse dikke 
boek…die we natuurlijk niet volledig uitlazen, want dan zaten we er vannacht 
nog!!  Nadien voor de liefhebbers nog even vogelpikken en zo was onze namid-
dag “mannenclub” weeral heel vlug voorbij. 

Donderdag 17 januari : Zanguurtje 

De eerste maal dit jaar dat we samenkwamen rond het orgeltje van onze vaste 
vrijwilligster Jeanneke, om samen leuke liedjes te zingen.  Het was weeral effe 
geleden en onze stemmen moesten dringend gesmeerd worden.  Jammer ge-
noeg waren er enkele zangeressen die het moesten laten afweten wegens ziek-
te, maar wij hopen volgende keer terug voltallig te zijn!!  Ook nieuwe bewo-
ners steeds welkom! 
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Dinsdag 22 januari : Oma’s koken 

Buiten een licht pakje sneeuw, dus binnen gezelligheid troef. Onze oma’s sne-
den de prei fijn voor een heerlijke preisoep met kroetjes. Sla en tomaten wer-
den fijn gesneden voor de garnituur bij onze croque Italiano. Er werd duchtig 
gewerkt, maar is dubbel en dik beloond met de proeverij. ’t Was weer dik in 
orde, mede door onze helpers Eric en Vic. Waarvoor dank! 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 24 januari : Kiemen 

De sneeuw lag buiten dus binnen was het ideaal om ons maandelijks kiemspel 
te spelen.  Vele “vaste” spelers waren op post maar ook konden we enkele 
nieuwe gezichten begroeten…en dat vinden we natuurlijk wel leuk!  Toen onze 
feestzaal goed gevuld was, was het aan onze bewoners om zich volop te con-
centreren op hun kaart met nummers zodat er zo min mogelijk fouten werden 
gemaakt natuurlijk!  Algauw hoorden we “kiem” roepen door onze winnares 
Maria Zaman, proficiat!!  Op de tweede plaats kwam Maria Buyens en de derde 
plaats werd gedeeld door wel 4 personen namelijk Paula Meersman, Emilienne 
Van De Velde, Irène Van De Velde en Leonie Bollaert. Proficiat aan deze koplo-
pers maar natuurlijk ook aan al onze aanwezige spelers!  Tot volgende maand! 
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Vrijdag 25 januari : GIP namiddag lln Carolus 

Net zoals vorig jaar kwamen ook dit jaar de leerlingen van Carolus uit Sint-
Niklaas hun eindproef hier afleggen.  Dit zijn allemaal toekomstige zorgkundi-
gen die voor de ouderenzorg gekozen hebben … en wij vinden dit natuurlijk 
heel tof!  Onze feestzaal werd verdeeld in verschillende hoekjes waar dan ook 
verschillende activiteiten doorgingen.  Het was dan ook de bedoeling dat onze 
bewoners van alles eens konden proeven.  Zo hadden we de pannenkoeken-
stand, het zit-turnen, het verwenmoment met o.a. nageltjes lakken, de sjoel-
bakken, het zintuigenspel, fruitbrochettes en de muziekquiz.  Voor ieder wat 
wils en wij zagen dat onze bewoners er echt wel van genoten!  En nu nog te ho-
pen dat de leerlingen geslaagd zijn!  Alvast bedankt voor deze originele namid-
dag. 

 

Vrijwilligersnieuws 
De eerste sneeuw en onze vrijwilligers Julien en Nelly 
konden het niet laten om een mini sneeuwman te ma-
ken. Deze werd verder aangekleed door enkele mede-
werkers. Leuk om zien! 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

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

 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u00  Pannenkoeken (feestzaal) 

           Lekkere pannenkoeken , ‘t is Lichtmis 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

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

14u00  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u30  Zanguurtje 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Wielewaalsnest) 

            In de dagzaal enkel voor de bewoners 

            van het Wielewaalsnest 

 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub 
           in het animatielokaal 
14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Valentijnsreceptie 
           Voor onze echtparen een extra-ke op 

           Valentijn. Info volgt. 

14u00  Snoezelen 

 

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, iedereen 

           welkom 
14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

Vrijdag 15 februari 

Vrijdag 01 februari 

Woensdag 06 februari 

Maandag 18 februari 

Dinsdag 12 februari 

Vrijdag 08 februari 

Maandag 11 februari 

Woensdag 13 februari 

Maandag 04 februari 

Dinsdag 05 februari 

Dinsdag 19 februari 

Donderdag 07 februari 

Donderdag 14 februari 
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09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Muzikale beweging (Lijsternest) 

14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen 
           Eerst koffie en dan Bingo ,in de 

           feestzaal 

 

10u00  Babel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor alle jarigen 

           van februari 

14u30  Kokkerellen (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  Verkiezing Prins en prinses 

          Carnaval (Feestzaal) 

          door middel van kwis gaan wij onze 
          Prins en Prinses Carnaval verkiezing 

          houden 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u00  Sportanimo (Lijsternest) 
            in de dagzaal is er sportanimo 

 

09u30  Marktbezoek, bij mooi weer 
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) 
14u30  Gymnastiek op muziek  

           (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

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

 

10u00  Muzikale beweging (Zwaluwnest) 

14u30  Gebruikersraad 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Marktbezoek, bij mooi weer 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

Vrijdag 08 maart 

Vrijdag 01 maart 

Woensdag 06 maart 

Woensdag 20 februari 

Vrijdag 22 februari 

Maandag 25 februari 

Dinsdag 26 februari 

Woensdag 27 februari 

Donderdag 21 februari 

Donderdag 28 februari 

Maandag 04 maart 

Dinsdag 05 maart 

Donderdag 07 maart 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Joanna Heeffer K 220 06 februari 92 jaar 

Alice Hoof K 312 17 februari 77 jaar 

Suzanna Huyben K 412 19 februari 94 jaar 

Annie Verheyden K 321 19 februari 82 jaar 

Lea Van Lombergen K 313 25 februari 85 jaar 

Werner Verdickt K 326 28 februari 84 jaar 

    

Helena Pevenage K 026 02 maart 90 jaar 

Anita De Ryck K 308 04 maart 84 jaar 

Maria Peersman K 304 04 maart 85 jaar 

Pierette Bauters K 017 08 maart 72 jaar 

Bernadette Cathoir K 303 08 maart 85 jaar 

Gaston Derkinderen K 314 08 maart 94 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydia de Pauw 
k 031 
11 december 2018 

Paula Meersman 
k 401 

07 januari 2019 

Julia Vermeulen 
k 204 
07 januari 2019 

Maria Van Nespen 
k 012 
16 januari 2019 

Justine Mets 
k 034 

27 december 2018 

Lodewijk Peeters 
k 014 

17 januari 2019 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juliana De Block 
k 014 

31 december 2018 

Irena Van de Velde 
k 204 
21 december 2018 

Robert Rooms 
k 401 

26 december 2018 

Freddy Pauwels 
k 012 
28 december 2018 

Fanny de Bruyne 
k 112 
17 januari 2019 

Florentine Meyvis 
k 219 

25 januari 2019 
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Kortverblijf 
 
Marie Louise Blyweert 
k 310 KV 
opname 14 december 2018 
24 december 2018 naar ander kortverblijf 

Willy Van Strijdonck 
k 130 

opname 17 december 2018 

Paul Van Vossen 
k 310 KV 
opname 04 januari 2019 

Gilberte De Nil 
k 414 

25 januari 2019, terug naar huis 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 02 januari: Mis en glaasje heffen, kamerbezoek … 

In de namiddag hieven we het glas om te drinken op het Nieuwe jaar om daarna 
de bewoners op de kamer een gelukkig jaar te gaan wensen. 

Donderdag 03 januari : kamerbezoekjes en receptie-ke 

Met ene hapje en een drankje vierden we ook in ’t Gelaag het begin van het 
Nieuwe jaar en keken eens vooruit naar wat ons allemaal te wachten staat in 
2019. We zullen eens moeten werken aan onze voorraad advocaat. Inmiddels 
deelden we onze Babiel uit op alle kamers en konden we zo iedereen en waar 
mogelijk de familie  nog eens extra een gelukkig Nieuwjaar wensen. En zo zijn 
we weeral vertrokken. 

Vrijdag 04 januari : Driekoningen zingen 

De meeste van onze residenten verhuisden naar de cafetaria waar de twee Ko-
ningen en Balthazar (dirigent) ons geassisteerd door een aantal dienaren en 
dienaressen bijna een uur lang de allermooiste Kerst-, Nieuwjaars- en Drieko-
ningenliederen brachten. Aan het orgel werden zij begeleid door Franky Wage-
mans, spelende Melchior en zo hebben we er drie. Dit schitterend optreden 
bracht ons goud, wierook en mirre en prachtige kostuums om van te genieten. 
Tot volgend jaar !!!!! 
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Maandag 07 januari : Rijdend winkeltje, Bib. en snoezelen 

Onze nieuwe bibliothecaresse Inge kwam weer rond met ‘leesvoer’ zodat we 
weer een hele tijd verder konden. Er is trouwens een nieuwe voorraad op 
komst …… wie nieuw is en graag leest : laat het gerust horen aan onze anima-
trice. Ronny deed zijn ronde met het rijdend winkeltje. 

Dinsdag 08 januari : plandag !!!!!!! 

Vandaag planden we verder aan ons Babieltje en staken aansluitend in De Rei-
ger  met al onze bejaardeninstellingen en onze  chef-kok vlijtig de koppen bij-
een voor de planning over 2019. Dat is een kwestie van goed samen ons huis-

werk maken en vooral  …… veel leuke uitstapjes voor ons Blauwhof . Dit 
wordt in 2019 extra fijn met de aankoop van onze eigen OCMW-bus waarover u 
we later nog meer zullen berichten. Er is ook een elektrische fiets aan waar 
rolstoelen  op kunnen meerijden  !!!!! Het wordt voor ons reeds nu een goed 
gevuld jaar met 4 ontbijtbuffetjes, telkens voor een groep van 15 residenten ! 
De kaas- en wijnavond gaat nog steeds door maar nog enkel voor onze residen-
ten. Wij houden jullie op de hoogte ! 

Woensdag 09 januari : Palingfeest 

Het was gezellig druk, al onze residenten van beneden verhuisde mee naar de 
cafetaria. Bij een lekker wijntje smulden we van de paling in ’t groen: ragout 
of op de graat, het smaakte allemaal even goed met een frietje erbij. We slo-
ten af met een tasje en een lekker dessertje. 

Donderdag 10 jan. : Verhalen vertellen over vroeger 

Dat deden we  deze keer over het ‘zenuwwater van onze Witte’. Intussen 
proefden we van een overschotje speculaas en een advocaatje. Goede gewoon-
tes moeten we onderhouden. 
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Vrijdag 11 januari : Balou op bezoek en sjoelen 

Onze trouwe vriend Balou was ‘s morgens weer op post. In de namiddag haalde 
we de sjoelbak boven  

Maandag 14 januari : verloren Maandag 

Tijd dus voor worstenbroodjes en ‘choukes’. 
Intussen kwamen ’s morgens enkele residenten 
relaxeren op het snoezelbed. Voor sommigen 
was het de eerste keer. En rond de middag 
bakten we worstenbrood op ’t Gelaag en voor 
den Barkendeir en lieten het ons samen met 
de ‘choukes’ goed smaken. 

Dinsdag 15 januari : Zwemmen en uitstap 

Een druk dagje vandaag. In de 
namiddag trokken we met de 
nieuwe handicar, vrijwilligers An-
nie en André en chauffeur Robert 
en 7 residenten al zingend naar 
het Koopcentrum om er eens 
naar de solden te gaan kijken. 
We flaneerden er wat rond en 
genoten van een lekkere wafel 
om dan moe maar voldaan naar 
huis terug te keren ! 

Vanmiddag vertrok animatrice 
Inge voor een individuele activiteit naar het vernieuwde zwembad in Temse.  
We hadden daar afgesproken met enkele collega’s van de WZC De Reiger om dit 
samen te doen omdat dit voor Inge( animatie) allemaal een beetje nieuw was. 
We namen Elza Malfliet mee, ze zag het volledig zitten en genoot van het war-
me water en heeft enkele keren een paar baantjes gezwommen. Super, super !! 
Nu de mannen nog ….. 

Woensdag 16 januari : Eucharistie , rolstoelen en bewegen 

Vandaag hadden we een 
bijzondere Eucharistie 
met de pastoor emeritus 
van Kruibeke en onze di-
aken André. Er was veel 
volk en het werd een 
mooie gezongen en mu-
zikaal begeleide viering. 

Bewegen ging er vanmiddag een tikkeltje anders dan anders aan toe. We ver-
telden een verhaal en naar de hand van het verhaal deden wij de bewegen 
voor. Het gaat er zeker niet stijfjes aan toe er werd gelachen en zelfs gezon-
gen. Een leuke actieve namiddag!!!!! 

Onze ergotherapeut ploeterde intussen voort aan de rolstoelen ….. 
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Donderdag 17 januari : Reminiscentie ’t Gelaag 

We keken met enkele bewoners naar oude foto’s van de koekenstad Antwer-
pen en daarna zongen we nog een uurtje de sterren van de hemel op ’t Ge-
laag en zo zat de sfeer er weeral goed in en waren we een beetje opgefleurd 
en wakker geschud in deze donkere dagen. 

Vrijdag 18 januari : Uno Barkendeir 

De namiddag staat er een rustig programma op de kalender, een spelletje 
kaartje geen gewoon spel kaarten maar UNO……  

Maandag 21 januari : Bib, snoezel en uitstap shopping 

Inge kwam rond bij al onze trouwe lezers met nieuwe boeken. Enkele residen-
ten konden genieten van klankschaaltherapie op het snoezelbed. Dit werkt 
heel ontspannend en onze residenten vallen meestal spontaan in slaap door al 
deze goede vibraties. Inge ging intussen op uitstap naar de shopping in Sint - 
Niklaas. Er werd kledij gekocht in de solden en zo konden we weer even ver-
der …… 

Dinsdag 22 januari : Rijdend winkeltje, voorlezen 

Het winkeltje kwam in de namiddag langs voor snoep, koekjes voor ieder wat 
wils …… en Michiel las voor uit het boek ‘zo de ouden zongen’, een boek van 
Volkskunstgroep Drieske Nijpers over allerlei grappige caféliedjes van meer 
dan honderd jaar geleden, over de oorlog, de liefde en andere belangrijke ge-
beurtenissen. 
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Woensdag 23 januari : Tovertafel, Mens erger je niet en papegaaienshow 

Er werd ‘s morgens gesnoezeld en Mens erger je niet gespeeld op het Gelaag. 
Na de middag kregen we uitzonderlijk leuk bezoek van de papegaaienshow van 
Dorrie. Iets wat onze residenten goed konden smaken. Geniet u maar van de 
foto’s ! 

Donderdag 24 januari : Koekjesbak, huishoudelijke, choco … 

Dat werd een gezellig middagje met veel lekkere extra’s. Er was wat werk aan 
voor de gezelligheid en we lieten het ons ook goed smaken. 

Vrijdag 25 januari : Wafelbak Barkendeir :  

Voor onze jarigen Ward en Diane bakten Inge en Annie, onze vrijwilligster, 
heerlijke wafels met slagroom. Wij lieten het ons goed smaken in onze cafeta-
ria op deze koude vrijdag, met sneeuw in het vooruitzicht …… zoiets als poe-
dersuiker. 

Even over denken 
Het wintert volop als we dit hier zo eind januari zo schrijven. Er ligt wat 
sneeuw en we hebben een helder winterzonnetje. We scheurden reeds een dik-
ke maand blaadjes af op onze Druivelaar sinds 21 december en wie goed oplet 
ziet dat de dag toch weeral een uurtje langer is geworden. We houden de moed 
er dus in tijdens  deze ‘donkere dagen’. In de februarimaand hebben we im-
mers de feesten van Maria Lichtmis, Sint Valentijn en naar het eind van de 
maand toe reeds de voorbereidingen van de Carnavalsfeesten. Jullie kunnen 
schoenen passen op 20 februari, we doen nog een paar leuke uitstappen en op 
8 februari, vrijdag, is er van SAMANA een voordracht over ‘herinneringen’; 
Kortom : ‘t ‘klein maandeke’ zal rap om zijn !!!! 

Vrijwilligersnieuws 
Veel bijzonder nieuws is er niet, tenzij dat onze vrijwilligersvergadering door-
gaat op 28 maart om 10.45u en het vrijwilligersfeest op vrijdag 22 maart. Wij 
laten nog tijdig meer informatie weten. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

10u30  Balou op bezoek 

14u00  Schoonheidssalon 
14u00  Cinema Roxy 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u00  Bibliotheek 

14u00  Pannenkoeken Lichtmis 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 
14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 
          Kennismaking met de nieuwe 
          animatrice Patsy 

 

08u30  Ontbijt klein (‘t Gelaag) 
14u00  Bewegen 

14u00  Individueel (Ergo) 

 

14u00  Rolstoelen nakijken 

 

14u00  Samana voordracht : Herinneringen 

10u30  Gelezen Mis (podium) 

 

14u00  Geheugenspel Valentijn (Barkendeir) 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Bloemschillen Valentijn 

14u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

 

09u00  Uitstap grootouderfeest 

10u30  Eucharistie 
14u00  Bewegen 

14u00  Reminiscentie Ergo (‘t Gelaag) 

 

11u30  Valentijnsetentje 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

13u30  Uitstap kegelen (Barkendeir) 

14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
14u00  Rusthuisclown 

 

14u00  Zapatta schoenen (cafetaria) 
14u00  Individueel (Ergo) 

 

14u00  Zingen (cafetaria) 

 

14u00  Wafelenbak (Barkendeir) 

 

14u00  Aanstelling Prins (cafetaria) 
           vrij te bezoeken 

 

14u00  Uitstap (‘t Gelaag) 
14u00  Tovertafel (Barkendeir) 

 

14u00  Bingo (Barkendeir) 
14u00  Kamerbezoek Ergo 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Carnavalquiz 

 

14u00  Voorlezen (Bibliotheek) 

Vrijdag 08 februari 

Maandag 25 februari 

Dinsdag 26 februari 

Donderdag 07 februari 

Maandag 11 februari 

Dinsdag 19 februari 

Woensdag 20 februari 

Vrijdag 01 februari 

Maandag 04 februari 

Woensdag 06 februari 

Woensdag 13 februari 

Donderdag 14 februari 

Dinsdag 12 februari 

Zaterdag 23 februari 

Donderdag 21 februari 

Vrijdag 22 februari 

Maandag 18 februari 

Donderdag 28 februari 

Dinsdag 05 februari 

Vrijdag 15 februari 

Woensdag 27 februari 
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10u30  Balou op bezoek 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 
14u00  Over vroeger (‘t Gelaag) 

 

15u00  Passage Carnavalstoet 

 

14u00  Carnavalfeest met optreden van 
           William 

 

10u45  Gebruikersraad 
14u00  Kamerbezoek 
14u30  Zangkoor 

 

           Aswoensdag 
14u00  Bewegen 
14u00  Individueel (Ergo) 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

Zaterdag 02 maart 

Dinsdag 05 maart 

Maandag 04 maart 

Vrijdag 01 maart Woensdag 06 maart 

Donderdag 07 maart 

 

Jarigen in februari 

Maria Loeman K 003 03 februari 81 jaar 

José Janssens K 156 04 februari 93 jaar 

Wilmer Hanssen K 001 25 februari 91 jaar 

    

Christiënne Dierick K 142 02 maart 84 jaar 

Donald Houthoofd K 149 02 maart 76 jaar 

Maria Maes K 005 06 maart 87 jaar 

Irène Van Cleemput K 015 08 maart 87 jaar 
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Veel sterkte 

Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 
 

 
De Ryck Omer 

k 149 
06 januari 2019 

Donald Houthoofd 
k 149 

16 januari 2019 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Julia Vermeulen, Flat 130 
07 januari verhuisd naar WZC De Reiger 

 

Maria Van Nespen, Flat 368 
naar WZC De Reiger op 16 januari 

 

 
 

Marie Josée Meeus Flat 014 11 februari 80 jaar 

Marcella Van Buynder Flat 365 16 februari 89 jaar 

    

Julia De Cleen Flat 364 05 maart 86 jaar 

Franciscus Van Hoeywegen Flat 119 08 maart 84 jaar 
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Een woordje van Isabelle… 
28/12/2018, de start van een nieuwe uitdaging. Ik keek sinds november al heel 
erg uit naar de nieuwe job. De eerste dagen zijn natuurlijk spannend: een goe-
de indruk willen maken,  alles per se direct onder de knie willen krijgen, aan 
alle verwachtingen willen voldoen … Maar ik ben geweldig opgevangen door 
team Achterpoortje en voelde me direct welkom.  Ik vloog er onmiddellijk en-
thousiast in en mocht reeds flyers en affiches ontwerpen, evaluatieformulieren 
opstellen, teksten voor Babiel schrijven, de curling-activiteit begeleiden, enz. 
… Velen van jullie hebben ondertussen reeds een glimlach op mijn gezicht geto-
verd en een plekje in mijn hart veroverd. Ik kijk positief en met open blik naar 
de veranderingen die op til zijn en ben blij dat ik mee kan/mag werken aan de 
verdere professionele uitbouw van het dienstencentrum. 

Veel leesplezier en laat jullie verrassen door de waaier aan activiteiten!  
Tot ziens!   

 

Een woordje van Sofie … 

Nu we de maand januari achter ons la-
ten slaan we ook het eerste hoofdstuk 
van ons verhaal, alweer om. 2019 inzet-
ten deden we met een toast op het 
nieuwe jaar. Een aangenaam moment 
vol warmte, vreugde en vriendschap. Dit 
gevoel willen we, zeker met Valentijn in 
het verschiet, doortrekken naar de 
maand februari. Want zeg nu zelf: wat 
zou het fijn zijn mocht overal en altijd 
iedereen in plaats van te (ver)oordelen 
men eerst echt luisteren naar elkaar. 
Wat zou het fijn vertoeven zijn in ons 
LDC mocht er steeds oog zijn voor ieders 
talenten, mochten er complimentjes 
worden gegeven, mocht er steeds een 
glimlach staan op de gezichten van de 
bezoekers en personeel… 

Wees lief(de) 
Niemand wist wie ze was 

Wat ze deed 

Wat ze dacht  

Of ze leed 

Niemand wist wat ze zou als ze 

kon wat ze wou 

Niemand wist, niemand weet 

Een beeld nooit compleet 

 

Maar laat toe, accepteer, wees lief 

voor elkaar en niet wreed 
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Een goede gezondheid voor 

iedereen, geen zorgen, lief-

de voor elkaar,  warmte, 

Nog lang sa-

menkomen, 

dansen, la-

chen en ple-

Verdraagzaamheid, 

een glimlach en 

vriendelijk woord 

Dat iedereen 

blijgezind kan 

komen werken 

op een plek waar Hulp en onder-

steuning aan 

diegenen die het 

Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 04/01/2019: drink & wensen 

Er werd wat afgekust en er werden volop wensen en goede voornemens gefor-
muleerd. Lees hieronder een beknopte selectie van wensen en voornemens 
voor 2019.  De klassiekers zoals goede gezondheid werden genoteerd,  maar 
er was ook iemand die zich elke dag een andere man wenste om mee naar ‘t 
Achterpoortje te kunnen komen.  Nee…namen noemen we niet     

IK WENS VOOR ANDERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier 

maken,  

Gedul-

Minder 

bezorgd 

Minder 

zagen 

Vrolijk 

zijn  en 

Liefde ge-

ven en 

Niet zuur  

kijken 
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Maandag 07/01/2019 : Schaken 

Lesgeefster Ina speelde tegen deelnemer Gerard,  
die al een zeer hoog niveau bereikt.  Hij is een waar-
dige schaakpartner voor Ina.  Volgende keer graag 
wat meer deelnemers! Schaken combineert hersen-
gymnastiek met strategie. 

 

Dinsdag 08/01/2019: Basiscursus smartphone 

Vrijwilliger Lorenzo leerde de deelnemers al zeer veel aan en maakte hen ver-
trouwd met het gebruik van de smartphone. Wat konden de deelnemers zoal 
na de eerste les; 

 iemand toevoegen aan contactenlijst 
 sms sturen + nummer bellen 
 verbinden met WIFI 
 app downloaden 
 foto of filmpje maken 
 werken met google maps  (routebeschrijving zoeken) 
 geheugen smartphone optimaliseren 
 werken met Messenger en Whatsapp 
 werken met andere handige apps (bv. Het Laatste Nieuws) 

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

Tradities zijn er om in ere te houden. Wat werd er gesmuld van het worsten-
brood en de appelbollen! Zodanig zelfs dat er voor het personeel geen bol of 
broodje meer over was … dan maar zelf naar de bakker zeker?.

..  

Woensdag 16/01/2019: Voordelig weg met Rap op Stap 

Met een beperkt budget genieten van vrijetijdsbesteding en/of een uitstapje? 
Dat kan. Iedereen die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming kan bij 
Irjen/Kim terecht voor reisadvies en een leuke uitstap boeken. In het LDC ligt 
er een boek met allerlei leuke activiteiten.  Bij voldoende interesse zal er in 
de toekomst regelmatig door Kim en Irjen een zitmoment worden georgani-
seerd.  



28  Babiel— februari 2019 

L
D

C
 't

 A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Vrijdag 18/01/2019:  Curling 
 

De deelnemers waren laaiend enthousiast. Deze activiteit kan nog wel eens 
herhaald worden. Zoals u kan zien op de foto’s lukte het de deelnemers aardig 
om de hoogste scores te verzamelen (middelpunt van de cirkel).  Tot hun eigen 
verbazing weliswaar…maar…WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG! Welverdiend ap-
plaus voor de sportievelingen!  

Op vrijdag 18 januari werd voor de eer-
ste maal de nieuwe activiteit curling 
georganiseerd binnen LDC ’t Achter-
poortje.  
Er werden 2 ploegen van 2 deelnemers 
opgesteld (team blauw en team geel).  
We speelden 4 sets van telkens 4 wor-
pen in 5 ronden. 
Set 1: winst team blauw (265 tgov. 235) 
Set 2: winst team geel (255 tgov. 250) 
Set 3: winst team geel (290 tgov. 265) 
Set 4: winst team geel (295 tgov. 290) 

De Cleen Julia en De Maeyer Armand
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Dinsdag 22/01/2019:  Kookworkshop : kaastaart maken 

Deze keer waren er enkel keukenprinsessen van dienst. Wanneer doet er eens 
een keukenprins mee? Centrumleidster Sofie Franckaert trok voor de gelegen-
heid haar keukenschort aan. Zij kent haar gouden kookregels want: patisserie 
moet afgewogen worden. De foto hier linksonder levert het bewijs! 

 

 

 

Woensdag 23/01/2019: Bloemschikken 

De deelnemers maakten een stukje dat de woonka-
mer zal doen opfleuren! Hieronder de foto’s van 
supergeconcentreerde deelnemers aan het werk en 
uiteraard het afgewerkte pronkstuk van die namid-
dag. 

 

Donderdag 24/01/2019: Aaidieren in het LDC 

De hond Tina genoot met volle teugen van de koekjes en andere lekkernijen 
die de bezoekers van het LDC haar toestopten. Konijntjes Karel, Rudy en Lola 
lieten zich gewillig wrijven. Ook de caviaatjes en de kippen zaten rustig op de 
schoot. Het was een fantastische ervaring. De aanwezigen beleefden een fijne 
namiddag. 

Foto’s op volgende pagina 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u00  Tournee Minerale : 
               alcoholvrije cocktails maken en 
                proeven 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Lichtmis : 
                          pannenkoeken 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Bedrijfsbezoek Balderon 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Crea rond thema  
                          Valentijn 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u 00  Valentijn : 
                           Koffie en gebak 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Film 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

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

 

14u00 tot 17u00  Vlaamse kermis 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 16u00  Modeshow Dimoda 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
09u00 tot 17u00  Week van de vrijwilliger : 
                         Allemaal supertalenten! 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Samen sterk 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u  Bingo 

Vrijdag 01 februari 

Woensdag 06 februari 

Maandag 18 februari 

Maandag 04 februari 

Dinsdag 19 februari 

Woensdag 20 februari 

Vrijdag 15 februari 

Woensdag 13 februari 

Vrijdag 08 februari 

Dinsdag 05 februari 

Dinsdag 26 februari 

Maandag 11 februari 

Donderdag 21 februari 

Donderdag 07 februari 

Dinsdag 12 februari 

Vrijdag 22 februari 

Maandag 25 februari 

Donderdag 14 februari 

Woensdag 27 februari 

Donderdag 28 februari 
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Dit wordt februari 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 01/02/2019: Tournée Minérale: alcoholvrije cocktails maken en  
proeven 

Mocktails zijn supergezond en hip! Ga zelf aan de slag en laat je inspireren 
door verschillende garnituren en ideeën, ... en proef nadien van de trendy 
mocktails! 

Voor de activiteit vragen we een 
bijdrage van 2,00 euro per per-
soon. 

Dinsdag 05/02/2019: Lichtmis : 
Pannenkoeken 

Wistje-datje? 

 

Voor de activiteit vragen we een bijdrage van 5,00 euro per persoon. 

Donderdag 07/02/2019: Bedrijfsbezoek : BALERDON 

 

 

 

 

We voorzien vervoer vanuit ons LDC. Wees daarom tijdig aanwezig. We vertrek-
ken om 13.30 uur.  

Zaadjes ontkiemen, dieren ontwaken uit hun 
winterslaap en mensen genieten van het lengen 
van de dagen. Christenen eren met Lichtmis Ma-
ria, dus is Lichtmis ook een vrouwenfeest. Het is 
de symbolische afsluiting van de kraamtijd van 
Maria.  Zij kwam 40 dagen na de geboorte van 
haar Zoon naar de tempel voor een zuiveringsof-
fer. In navolging daarvan ontstond de traditie dat 
een vrouw zes weken na de bevalling naar de 
kerk kwam met een dankbetuiging voor Maria. 

Bedrijfsbezoek voor de zoetemondjes van 
’t Achterpoortje. Op het programma : 
proeverij, koffie, bedrijfspresentatie en 
rondleiding.  Inschrijven kan nog tot 
maandag 04/02/2019. 
Deelname kost 10,00 euro. 
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Dinsdag 12/02/2019: Crea rond thema Valentijn 

Hoogmis van de liefde is Valentijn! De romanticus onder jullie kan de verbeel-
ding laten spreken en iets liefdevols creëren voor iemand die hij/zij graag 

ziet. Je kan je artistiek werkje natuurlijk ook gewoon voor jezelf houden . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de activiteit vragen we een bijdrage van 1,00 euro per persoon. Hierbo-
ven zie je een voorbeeld van de stukjes die kunnen gemaakt worden. 

Donderdag 14/02/2019: Valentijn met koffie en gebak 

 

 

Dinsdag 19/02/2019: Romantische komediefilm “Esio Trot” 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 20/02/2019: Bloemschikken thema 
“Valentijn” 

Wij verwachten de zoete bekken voor koffie en gebak.  
Laat het jullie smaken…OP DE LIEFDE! 
We vragen een bijdrage van 5,00 euro per persoon. 
Hiervoor krijg je een lekker stukje gebak en koffie/
thee. 

Een gepensioneerde vrijgezel is verliefd op zijn alleen-
staande buurvrouw maar zij heeft alleen oog voor haar 
schildpad.  Hoe kan hij het tij doen keren? Een film 
met een lach en traan...en steengoede acteurs (Judi 
Dench en Dustin Hoffman).  Houdt u het droog?  
Gratis activiteit. 

Deze keer leren we bloemschikken in de hoogte, wat 
we met een geleerde naam “lineair bloemschikken” 
noemen. Lesgeefster Marleen verwerkt in dit stuk de 
Lysianthus-bloem (zie afbeelding). Voor de activiteit vra-
gen we een bijdrage van 5,00 euro per persoon.  
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Donderdag 21/02/2019: Vlaamse kermis 

De deelnemers worden verwend met sjoelbak, blikkenspel, rad van fortuin en 
tal van andere spellen die garant staan voor leute en plezier!...  De winnaar 
keert huiswaarts mét DIPLOMA en échte  Vlaamse BOERENKOP.  

                                                                        
                                                                                                                      
©streekproduct.be 

Jij doet toch ook mee! Deelnameprijs: 0,50 euro per persoon. 

 

Vrijdag 22/02/2019: Modeshow Dimoda 

Droom je er stiekem van om zelf eens 
te paraderen op de catwalk? Waan je 
een topmodel en wie weet tik je een 
koopje op de kop! Gratis activiteit. 
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Maandag 25/02/2019: Week van de VRIJWILLIGER: allemaal supertalenten! 

Vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije 
wil in in ons LDC en doen dat met veel plezier 
en voldoening. Om al die mensen die hun steen-
tje bijdragen, te bedanken, is er Dé Week van 
de Vrijwilliger. We tonen samen dat we hun in-
zet niet vanzelfsprekend vinden en doen iets te-
rug.  Denk dus alvast eens na over een woordje 
van dank dat je kan neer-
pennen…en zet de vrij-
willigers hiermee figuur-
lijk in de bloemetjes… 

 

 

 

Dinsdag 26/02/2019: Samen sterk – sfeerbevorderend activiteiten 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 28/02/2019: Bingo! 

 

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in 
ons LDC. We blijven bouwen aan een ge-
moedelijke, gezellige en warme sfeer! 
Deelname is gratis! We voorzien een 
drankje en versnapering.  

De bingoballetjes rollen weer uit de trommel.  
Zorg dat je er weer bij bent en hopelijk schop je 
het tot aan onze rijkelijk gevulde prijzentafel. 
U betaalt 0,50 €/kaartje. 
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