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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
 

1. Gezonde pil – lidwoord 

2. Heilige – groot bosrund 

3. Vrijgevige 

4. Apparaat voor internetverbinding 

5. Die het laat zien – papa 

 

6. Soort Hollandse pudding – een 
rare geeft het ervoor 

7. Participeren 

8. Het wordt niets zonder jou - 
voegwoord 

9. Stof – koekenstad - aanstaan-
de 

10. Turkse lekkernij 

Horizontaal : 

1. Kou – opening in een net 

2. Eiland in het zuiden – 
stookplaatsen 

3. Winkel – dorp met een pot 

4. Afsluiting afkomstig uit Pa-
rijs 

5. Oprit naar een boerderij, 
bosdier – kelner 

6. Reeds – gelijk 

7. Liefdesgodje bij Valentijn 
– buurland 

8. Voegwoord – drievingerige 
luiaard 

9. Mansnaam – bergje 

10. Ervan genieten 

De winnaar die met ons ‘groot 
lot’ gaat lopen is voor deze 
maand Walter Mys uit Maria-
dal die als enige de correcte 
woorden vond (ahum). 
Proost ! Hier volgt dan de len-
te (?) puzzel ……  op hoop van 
zegen ! 

 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 S N E E U W   IJ S   

2 K   B R U U T   T A 

3 I K   V R I E Z E N 

4 S   W E T T E R E N 

5 T E   N E E N   N A 

6 O M A   L N   E K   

7 K O G E L     C O O 

8 K E O   I   A H U M 

9 E   O E N     T D   

10 N O G   G A R E E L 
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Week van de poëzie 

Geluk 

 

Een heel oud echtpaar ging naar bed, 
Op’t nachtkastje 2 bakjes met tanden. 

Vol liefde keek de man haar aan 
En streelde haar rimpelige handen. 

 

Hij sprak: ‘Al meer dan veertig jaar 
Zijn wij gelukkig meid. 
Geloof mij als ik zeg, 

Ik wil je voor geen miljoen nog kwijt!’ 

 

‘Dat weet ik jongen’ zei de vrouw. 
‘Ook jij bent niet te koop, 

Ook niet voor een miljoen, 
En dat is toch een hele hoop.’ 

 

Ze lagen daar tesaam. 
Op de avond van hun leven. 

Twee mensen die elkaar 
Zoveel hebben gegeven. 

 

Ze zeiden ‘Wel te rusten, hoor’. 
En hij gaf haar een zoen 

En fluisterde: ‘is de deur op slot, 
Hier ligt voor twee miljoen!’ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipgcDViJPgAhUwMewKHdeWAdMQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeelding-kader-van-roze-knoppen-van-bloemen-image10941036&psig=AOvVaw07D379ulAPOM4OAA476tVJ&
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Naar aanleiding van de week van de poëzie hebben wij ook hier in ons woon-
zorgcentrum er extra aandacht aan gegeven. 

Op vele plaatsen op de verschillende afdelingen stonden leuke gedichten uitge-
stald.  Hierboven hebben we nog een plezierig, liefdevol gedicht dat de moeite 
is om nog eens te lezen! 

 

En hieronder een gedichtje over de tijd want we mogen zeker niet vergeten 
dat in de nacht van 30 op 31 maart het zomeruur terug van start gaat dus we 
slapen dan 1 uurtje minder lang! 

Tijd 

 

Dagen vliegen – vliegen – vliegen 

’t is of alle klokken liegen 

Maar het is de juiste tijd 

Ben alweer een lente kwijt 

 

En we rammen door de zomer 

Galopperen door het jaar 

Gisteren liep ik nog door ’t koren 

Morgen sneeuwt het in m’n haar 

 

En altijd weer dat gulzige gezang 

“ hij leve lang … hij leve lang … hij lang” 

 
Door Toon Hermans 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpPzK0IjgAhXOsqQKHVs2C30QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.aliexpress.com/item/Brand-absolutely-silent-vintage-large-decorative-wall-clock-with-waterproof-clock-face-and-roma
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj84t-n0YjgAhXPC-wKHUypDB4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.marktplaats.nl/a/antiek-en-kunst/antiek-klokken/m1316283059-oude-pendule-klok.html&psig=AOvVaw1PXCv6xlybp9Kvakdqxs
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Info 

De kledingcontainer st aat aan de slagboom 
richting Clement D’Hooghelaan, daar waar 
je de parking verlaat. 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 28 januari : Verjaardagsborrel 

Enkele zieken deze keer, maar we hebben er met een kleine groep toch een 
aangename namiddag van gemaakt. Met een hapje en een drankje. Sommigen 
verschoten van hun leeftijd, dit wil zeggen dat ze hier nog jong van hart zijn. 
Nogmaals een dikke proficiat voor alle jarigen van januari. 

Maandag 28 januari : Kokkerellen Mezennest 
Vandaag maakten we een hartig hapje en het was te 
koken met de wokpan.  We hadden veel helpende han-
den die de groentjes sneden, dit waren de prei, wor-
telen en ajuin.  Als dit klaar was werden ook de scam-
pis lekker gebakken.  Het smaakte goed maar ….een 
beetje meer kruiden zou ook niet slecht geweest zijn 
… 

 

Dinsdag 29 januari : Uitstap Elversele 

Met een tiental bewoners op uitstap naar Elversele in de Emiel Naudtszaal. 
Daar hebben we met volle teugen genoten van een spetterende show. Micha 
Marah en Conny Neefs gingen terug in den tijd met hele mooie liedjes, ze 
speelden heel mooi op elkaar in. En wij….. wij zongen allen uit volle borst 
mee. Tijdens de pauze werden we nog getrakteerd met een lekkere kop koffie 
en een rijsttaartje. De tijd vloog en moe maar voldaan keerden we huiswaarts. 
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Vrijdag 1 februari : Pannenkoeken. 

Onze jaarlijkse traditie rond lichtmis zijn natuurlijk “de pannenkoeken”!!  
Dankzij de vele vrijwilligers verliep alles zeer vlotjes.  Zowel in onze goedge-
vulde feestzaal, in het wielewaalsnest en op de verschillende verdiepen konden 
onze bewoners genieten van een lekker tasje koffie en een smakelijke pannen-
koek.  Er werd goed gesmuld en onze koks hadden hun handen vol aan de bak-
platen.  Hoe eenvoudig een pannenkoek ook is … dat smaakt altijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 7 februari : Ontbijtbuffet Wielewaalsnest 

Met man en macht werd de dagzaal omgetoverd in een gezellige ontbijtruimte, 
de koffie rook heerlijk en de geur van de vers gebakken koekjes kon men mij-
lenver ruiken. Dank aan het zorgpersoneel om onze bewoners tijdig te verzor-
gen voor deze ochtendactiviteit. Er werd gesmuld van het uitgebreid ontbijt-
buffet. Iedereen kon naar hartenlust kiezen en de eitjes met spek vlogen de 
deur uit!  Steeds voor herhaling vatbaar! 
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Dinsdag 12 februari : Mannenclub 

Deze keer gingen we onze mannen aan de slag zetten … want ze zeggen toch 
dat de beste koks mannen zijn?? Op onze menu vandaag stond : smoutebollen!!  
Eerst onze deeg maken natuurlijk en met wat hulp van onze koks lukte dit aar-
dig.  Het rijzen van onze deeg was wel iets anders maar toen onze olie heet 
was ploften we toch onze bolletjes erin!  De vraag was natuurlijk , hoe kwa-
men ze eruit??  De eerste waren naar de zware kant maar toch gingen ze goed 
binnen, hoe verder we bakten, hoe meer gerezen en hoe beter ze binnen gin-
gen.  In alle geval het smaakte goed en alles was op en dat wil ook wel wat 
zeggen hé!! 

Dinsdag 12 februari : Wandelclub. 

Vandaag dit even vermelden dat we ei-
genlijk al sinds het voorjaar van 2018 
wekelijks gaan wandelen met onze mo-
biele bewoners.  De bedoeling is vooral 
om te bewegen en dit naar ieders kun-
nen.  Zo hebben we momenteel drie 
verschillende groepjes, die dus ver-
schillende afstanden wandelen.  De be-
geleiding gebeurt door verschillende 
vrijwilligers en personeel …. en wij 

wandelen doorheen de verschillende seizoenen!!  Ook in de winter als het 
droog is trekken we warme kleren aan en gaan op pad…en wees gerust een 
frisse neus halen doet echt wel deugd … en ook het warme tasje koffie nadien 
is zalig!! 

Donderdag 14 februari : Valentijnsreceptie 

De dag der geliefden konden we niet zomaar laten passe-
ren, we nodigden al onze koppeltjes uit om samen te ge-
nieten van een gezellige middag. Drankje, hapje en live 
muziek gebracht door Peter Snellinckx. Hoe verder de na-
middag vorderde, hoe meer liefde er in de zaal hing. Zo 
mooi om al deze koppeltjes na zoveel jaren samen te 
zien genieten. Dank ook aan de vrijwilligers die bij droe-
gen tot deze activiteit. Iedereen ging voldaan huiswaarts 
en kreeg nog een klein attentie mee nl een rode roos om 
van te snoepen. 

Meer foto’s op volgende pagina 
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Dinsdag 19 februari : Oma’s koken 

Smoutebollen, hier was al een tijdje vraag 
naar en ja hoor Vic en Eric zagen het wel zit-
ten om deeg te maken en te komen bakken. 
Dank hiervoor. Het was meer show Cooking en 
dat was heel fijn. De smoutebollen waren 
luchtig en heerlijk van smaak. Ze werden 
echt gesmuld! 

 

 

Donderdag 21 februari : Kiemen 

Ons maandelijks spel kiemen was weeral 
een succes. Na een lekkere kop koffie 
barste de strijd los. Met drie bewoners 
gingen ze voor de eerste plaats Justine M., 
Annie De J. en Paula M. Paula ging met de 
beker aan de haal. De vierde plaats was 
voor Lea V.L. en de laatste die in de prij-
zen viel was Gaby W. Zij gingen allen met 
een warme zelfgemaakte sjaal huiswaarts. 
Aan iedereen een welgemeende proficiat 
voor jullie deelname!  
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Vrijwilligersnieuws 
 

Beste vrijwilligers, hou alvast vrijdag 22 maart vrij voor het jaarlijkse vrij-
willigersfeest!  Een extra dank u wel voor jullie inzet! 

 

We verwelkomen een nieuwe vrijwilligster Bianca 
Colman, zij komt elke donderdag op bezoek om on-
ze bewoners een kamerbezoekje te brengen. Wel-
kom in ons vrijwilligersteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht kennen jullie Jorgo (Georgios Kommatos) 
nog wel, hij heeft hier vroeger ook nog als vrijwilli-
ger zijn steentje bijgedragen. Vanaf heden wil hij 
terug wat tijd vrijmaken om ons team bij te staan. 
Hij zal vooral meehelpen met de ondersteuning van 
de gebedsdienst en de wandelclub. Jorgo van harte 
welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde die als vrijwilliger met haar hondje Tove langs kwam, zet haar vrijwilli-
gerswerk even on hold. Zij volgt nu een opleiding voor animator, ze zal nog wel 
te zien zijn in huis om haar stage te doen. Tove zal er soms ook wel bij zijn. 
Wij wensen haar alvast succes in haar opleiding. 
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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 

 

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

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) 

           alle vrolijke zangers welkom in de 

           dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

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

 

14u30  Gebruikersraad (Feestzaal) 

            bewoners en familie welkom 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

14u00  Bezoek prins Carnaval onder 

           begeleiding van de Strooien 

           Hoedjes 
            ambiance in de feestzaal, iedereen 

            welkom 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 
14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap bewoners Mezennest 
            voor de ingeschreven bewoners, naar 

            waar hangt van het weer af 
14u00  Mannenclub 
           in het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

11u00  Etentje Lyceum aan de stroom 
            op uitnodiging, etentje in de school 
14u00  Snoezelen 

14u00  Sportanimo (Zwaluwnest) 

14u00  Valies van het verleden 

 

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

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 (Wielewaalsnest) 

Vrijdag 15 maart 

Vrijdag 01 maart 

Woensdag 06 maart 

Maandag 18 maart 

Dinsdag 12 maart 

Vrijdag 08 maart 

Maandag 11 maart 

Woensdag 13 maart 

Maandag 04 maart 

Dinsdag 05 maart 

Dinsdag 19 maart 

Donderdag 07 maart 

Donderdag 14 maart 

Zaterdag 09 maart 
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09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

 

14u00  Snoezelen 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

14u00  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor alle jarigen 

           van maart 

14u30  Kokkerellen (Mezennest) 

           voor de bewoners van deze afdeling 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Ooievaarsnest) 
            na het ochtendtoilet worden de 
            bewoners van het 4de verdiep in de 

            dagzaal verwacht 
09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  optreden Broebelaars (Feestzaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 
14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

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

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 
14u30  Gymnastiek op muziek  

           (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Zwaluwnest) 

            na het ochtendtoilet, heerlijk 

            ontbijtbuffet in de dagzaal, voor de  

            bewoners van kamer 301 tot en met 
            kamer 315 
10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

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

 

 

 

 

 

Niet vergeten klok te verzetten in de 
nacht van 30 op 31 maart 

Vrijdag 29 maart 

Woensdag 03 april 

Woensdag 20 maart 

Vrijdag 22 maart 

Maandag 25 maart 

Dinsdag 26 maart 

Woensdag 27 maart 

Donderdag 21 maart 

Donderdag 28 maart 

Maandag 01 april 

Dinsdag 02 april 
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Jarigen in maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Frederica De Winter K 329 10 maart 84 jaar 

Carmen De Wilde K 305 12 maart 89 jaar 

Petrus Van Bogaert K 121 12 maart 90 jaar 

Roger Daelman K 025 13 maart 83 jaar 

Lucette Bauwens K 029 16 maart 88 jaar 

Maria Meersman K 221 20 maart 91 jaar 

Maria De Gendt K 101 23 maart 91 jaar 

Cyriel De Moor K 404 26 maart 77 jaar 

Annie Peeraerts K 320 28 maart 79 jaar 

Maria Louisa Van den Branden K 112 28 maart 85 jaar 

Dany Gosselin K 316 29 maart 56 jaar 

Oswald Robrecht K 113 31 maart 84 jaar 

Lea Van Britsom K 013 31 maart 80 jaar 

Marcella Van Herck K 118 31 maart 89 jaar 

    

Rudolf Verdickt K 213 01 april 73 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kortverblijf 

Maria Louisa Van den Brande 
k 112 
28 januari 2019 

Georgette Gobel 
k 218 
18 februari 2019 

Ivonne Rosseel 
k 219 

05 februari 2019 

Elisa Bertels 
k 414 
30 januari 2019 opname 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maria Michielsens 
k 218 
10 februari 2019 

Simone Vercauteren 
k 027 

12 februari 2019 

Lodewijk Peeters 
k 014 
22 februari 2019 

Werner Verdickt 
k 326 

24 februari 2019 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 29 januari : Ontbijtbuffet Barkendeir 

Vorige jaar deden we het ontbijtbuffet met ’t Gelaag en Barkendeir samen 
maar voor de gezelligheid hebben we het verdeeld in 4 groepjes van 15 bewo-
ners. Het eerste ontbijtje is gestart vanaf kamernummer 146 t/m 160. Het vol-
gende ontbijt is gepland op 26 maart terug voor den Barkendeir. 

Woensdag 30 januari : kookactiviteit en bewegen 

Omwille van het fruit dat nog over was van het ontbijtbuffet, hebben we een 
lekkere fruitsla gemaakt. Met de helpende handen van Maria Gorrebeeck en Ro-
sette ging dit snel vooruit. Het fruitsla werd in potjes verdeeld en uitgedeeld 
aan onze bewoners. Smullen maar!!! 

Donderdag 31 januari : Voorlees bibliotheek 

Maria en Greet kwamen vanmiddag het vervolg (van vorige zitting) vertellen 
over de oorlogservaringen uit hun jeugd aan de hand van hun eigen familiear-
chief. En onze eigen residenten konden zo ook  hun verhaal doen. 

Vrijdag 01 februari :  schoonheidssalon 

Het verwenmoment was een gelaatsverzorging en een warm voetbadje. Met 
hulp van vrijwilligster Fien verliep dit heel rustig. Een zen-moment. 

Maandag 04 februari : Winkeltje, Bib. en Lichtmis vieren 

Met hulp van vrijwilligsters Fien en Annie verliep de pannenkoekenbak vlotjes. 
Ze waren heel lekker en men had de keuze om een  grote of kleine  pannen-
koek te nemen. Wie er graag suiker , siroop , slagroom op wou kon dit krijgen. 
Nu smullen maar!!!! 

Beneden deden we het zelfde. Het was lekker en we zongen er ook nog wat bij. 
En dan was er nog een afwasje …… 

Dinsdag 05 februari : start Patsy, sjoelen, zangkoor  

Vandaag was het de eerste werkdag van Patsy Tiest. Zij gaat ons team animatie 
mee versterken. ’s Morgens kennismaking maken met de bewoners, de namid-
dag een spelletje spelen met de sjoelbak. 

Woensdag 06 februari : Ontbijtje, bewegen en individuele activiteiten 

Het was vroeg opstaan voor Inge. De koffiekoekjes werden al vroeg lekker vers 
gebakken door Inge. Terwijl de koffiekoeken in de oven aan het bakken waren 
kon ik de ontbijttafel mooi dekken voor onze bewoners. We starten met een 
glaasje fruitsap, en voor ieder wat wils was er voldoende lekkernij. Smakelijk 
eten!!!! 
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Donderdag 07 februari : Rolstoelbeheer 

Er werd gesleuteld en aangepast en uitgeprobeerd en alles van klevers voorzien 
waar nodig. Als er defecten of vragen zijn kan u altijd de dienst ergo aanspre-
ken. 

Vrijdag 08 februari :  Samana voordracht ‘ herinneringen’ 

Het was een hele opkomst in de cafetaria voor deze voordracht van Samana. 
Die ging rond het thema herinneringen. Aan de hand van foto’s  werd de voor-
dracht gegeven. Deze werden geprojecteerd op een groot scherm. Enkele van 
onze  bewoners, juffrouw Emma en  Gorrebeeck Maria  waren te zien op foto. 

Dinsdag 12 februari : Bloemschikken Valentijn 

’s Morgens vroeg werd er al groen gesnoeid in de tuin, roze en witte rozen wer-
den aangekocht. Namelijk in de namiddag werd er creatief gewerkt aan de 
bloemstukjes voor het Valentijnsetentje dat was bestemd voor de koppels.  Met  
hulp van vrijwilligster Gerda en onze residenten Rosetta en Maria werd er een 
mooi resultaat op tafel gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 februari : Grootoudersfeest, bewegen 

De handicar stond al vroeg voor de deur om te vertrekken naar het grootouder-
feest hier in Steendorp. De residenten die mee waren : Juffrouw Emma, Eu-
geen, Nelly, Barbara. Zoals gewoonlijk werden we goed ontvangen door de 
nieuwe directrice Annemie en de leerkrachten. De kindjes zaten vooraan al 
klaar om te kunnen starten aan het optreden. Het Thema waar het over ging 
was :  ‘Wat wil ik worden als ik later groot ben????’ 
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Vanmiddag bij he bewegen vlogen de ballen af en toe  in het rond maar de be-
doeling was dat ze in de het net zouden belanden voor punten. Wie er gaat 
voor een beetje competitief zijn : dat  kan geen kwaad. 

Donderdag 14 februari : Valentijnsetentje 

Zoals ieder jaar was dat weer piekfijn en heel mooi voorbereid en zo konden 
een zevental koppels genieten van een heerlijke extra Valentijnsmenu op deze 
dag van de liefde. Het was natuurlijk een romantisch diner. Bij deze een dikke 
proficiat aan onze kok, de keuken  en vooral de ploeg die er ieder jaar weer 
voor zorgt dat alles op rolletjes verloopt. Geniet u maar van de leuke foto’s. 
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Vrijdag 15 februari : Balou en Bingo Barkendeir 

Balou deed zijn ronde en verhuisde van schoot naar schoot. Tot groot plezier 
van onze residenten. Tegen de middag was hij toch wat moekes en kon hij wat 
gaan rusten in de armen van zijn baasje. Daarna hielden we een leuke Bar-
kendeir-bingo. 

Maandag 18 februari : Uitstap kegelen, tovertafel 

Met een twaalftal bewoners en stagiaire Mariska hadden we een leuke activiteit 
in de ergo waarbij de tovertafel maar het vertrekpunt was voor allerlei leuke 
gesprekken en weetjes over vroeger. Valentijn was nog maar net voorbij dus 
waar konden we het beter over hebben dan over de …. liefde. 

We gingen ook met enkele bewoners naar de kegelbaan. 

Dinsdag 19 februari : Winkeltje 

We deden boodschapjes en bevoorraadden al onze residenten met de nodige 
bestellingen. Wie iets nodig heeft : ons rijdend winkeltje komt twee keer in de 
maand rond ! 

Woensdag 20 februari : Zapatta schoenen en individueel ergo 

Het was een hele drukte van belang in de cafetaria. We verzamelden al onze 
kandidaat kopers om schoenen te passen en uit te zoeken en het was heel ge-
zellig nu er ook heel wat mensen van buitenaf waren. Let maar op de foto’s. 
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Donderdag 21 februari : zingen in de cafetaria 

Op de ons allen bekende liedjes en melodietjes uit de tijd van toen konden 
we zingen …. en dansen in onze cafetaria. Het was een gezellige namiddag. 
Ook de vrijwilligers en het bezoek droegen hun steentje bij. 

 

Zomeruur 
In de nacht van 30 op 31 maart, dat is zater-
dagnacht moeten we allemaal onze klok een 
uurtje naar voor zetten. Voorlopig blijft dat 
nog zo. Het is even wennen want we hebben 
een korter nachtje en onze eigen biologische 
klok moet zich ook nog even aanpassen. 
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Even over denken 
Ons wintertje zou ver achter de rug moeten zijn . Als jullie ons Babieltje voor 
Maart krijgen begint eigenlijk de lente al een beetje. Wie weet kunnen we te-
gen het einde van de maand als ’t zonnetje schijnt  al eens een wandelingetje 
buiten maken … Maar toch weten we allemaal : ‘’Maart … roert zijn staart’’ dus 
dat moeten we toch nog even afwachten ! In maart is het ook de week van de 
vrijwilliger. En dat mogen we  toch eens extra in de verf zetten, want ze staan 
alle dagen voor ons klaar. Zij krijgen dan ook hun feest deze maand. Maart be-
gint met een week krokusvakantie. Zo kan er goed gefeest worden voor carna-
val ! Onze eigen prins en prinses doen ook dit jaar weer mee ! Op 5 maart nodi-
gen we iedereen en speciaal ook de familie weer graag uit voor onze gebrui-
kersraad. We hebben ook weer twee extra optredens : van de Broebelaars op 
dinsdag 19 maart en de gitaarspelertjes van de muziekschool de week ervoor 
op woensdag de 13e ! De vasten begint, dus jullie mogen ook 40 dagen niet 
snoepen. En op het einde van de maand begint het zomeruur en dat ziet er 
toch veelbelovend uit …… het is dan ’s avonds een uurtje langer licht. We laten 
de zon weer schijnen in ons hart en buiten zal dat ook wel lukken, op naar een 
mooie lente en zomer ! 

Vrijwilligersnieuws 
Wij kijken tegen einde maart al uit naar het vrijwilligersfeest en daaropvolgend 
de vrijwilligersvergadering op donderdag 28 maart. Intussen namen wij af-
scheid van  Sylle de Bock, werkzaam in onze toogploeg. Hij kwam ons team al 
geruime tijd terug versterken. Wij konden altijd op hem rekenen en bedanken 
hem langs deze weg van harte voor zijn grote en bekwame inzet gedurende de-
ze periode. 

Even voorstellen 
Ik ben Patsy Tiest en begon in februari als animator & 
begeleider in ’t Blauwhof. Mijn jeugd bracht ik door in 
Berchem, een dialect dat ik niet kan verstoppen. 22 
Jaar geleden trad ik in het huwelijksbootje met Geert 
en verhuisden we naar Burcht. Ik heb een grote passie 
voor lekker eten en volgde enkele jaren avondschool 
in de koksschool van Antwerpen. Toen ik mijn diploma 
op zak had, ging ik op zoek naar een volgende passie 
en ontdekte ‘voetreflexmassage’ alsook ‘massage bij 
personen met kanker & andere zorgbehoevenden’. 
Voor en/of na mijn parttime job als animator/
begeleider vind je mij dan ook meestal terug in mijn 
praktijk. Graag wil ik op termijn de snoezelruimte en 
het wellness-gebeuren in ’t Blauwhof mee vorm ge-
ven. Zorg dragen voor mensen, ze leuke momenten bezorgen,   ik geniet ervan! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

13u30  Carnavalfeest met Raad van 11 en 

           muzikaal optreden 

 

10u45  Gebruikersraad voor alle bewoners 

           en familie 
14u00  UNO (Barkendeir) 

14u00  Ergowerkjes 

 

Het is Aswoensdag, begin van de Vasten! 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen (Barkendeir) 

 

14u00  Voorleesmiddag (‘t Gelaag) 

 

14u00  Tovertafel 

 

14u00  Snoezelmiddag (‘t Gelaag) 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

10u30  Koken 
14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

17u00  Croque Monsieur (‘t Gelaag) 

 

10u30  Eucharistieviering 

14u00  Gitaaroptreden 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

10u30  Bibliotheek 

13u30  Uitstap Kegelen (Barkendeir) 

 

14u00  optreden Broebelaars 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Over vroeger (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorlezen (Bibliotheek) 

 

14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

14u00  Cinema Roxy 
14u00  Kamerbezoek 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Barkendeir) 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 
14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Snoezel, massage en nagels lakken 
14u00  Bewegen 

 

14u00  Wij maken advocaat 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Verrassingssnoeperij 

 

 

           Aprilvissendag! Opletten dus!! 
09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 
14u00  Hoger-lager 
14u00  Wandelen/Huishoudelijke 
          (‘t Gelaag) 

 

14u00  Handverzorging (massage) 
14u00  UNO (Barkendeir) 

 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Snoezelmiddag 

Vrijdag 08 maart 

Maandag 25 maart 

Dinsdag 26 maart 

Donderdag 07 maart 

Maandag 11 maart 

Dinsdag 19 maart 

Woensdag 20 maart 

Maandag 04 maart 

Woensdag 06 maart 

Woensdag 13 maart 

Donderdag 14 maart 

Dinsdag 12 maart 

Donderdag 21 maart 

Vrijdag 22 maart 

Maandag 18 maart 

Donderdag 28 maart 

Dinsdag 05 maart 

Woensdag 27 maart 

Vrijdag 29 maart 

Maandag 01 april 

Dinsdag 02 april 

Woensdag 03 april 

Donderdag 04 april 

Vrijdag 05 april 
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Jarigen in maart 

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 

Emma De Winter K 152 31 maart 93 jaar 

    

Maria De Souter K 131 02 april 94 jaar 

Julia de Cleen Flat 364 05 maart 86 jaar 

Franciscus Van Hoeywegen Flat 119 08 maart 84 jaar 

Josée Noorts Flat 001 09 maart 81 jaar 

Julien Noens Flat 127 11 maart 82 jaar 

Oscar Van Buynder Flat 010 16 maart 86 jaar 

Jozef Verheeken Flat 011 20 maart 84 jaar 

Lisette Abeel Flat 243 25 maart 79 jaar 

Jean Matthys Flat 012 25 maart 87 jaar 

Maria Van Overloop Flat 238 27 maart 92 jaar 

    

Alice De Buyser Flat 129 01 april 86 jaar 

Adrienne De Schepper Flat 368 05 april 79 jaar 

Welkom 
Adolf Jozef De Kerf is op 07 februari in flat 245 komen wonen 

Adrienne De Schepper woont sinds 08 februari in flat 368 
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Een woordje van Sofie… 
 

 

 

 

 

Vanuit team ’t Achterpoortje zijn we hier dan ook heel erg dankbaar voor! 

Wat ons echter opvalt is dat er tot op de dag van vandaag onder de gebruikers 
nog heel wat misvattingen zijn over wat een LDC is en doet. Dit willen dit nog 
even te verduidelijken. Onze werking volgt de richtlijnen en wettelijke ver-
plichtingen opgenomen voor lokale dienstencentra in het Woonzorgdecreet van 
13 maart 2009. Het decreet bepaalt dat een LDC een laagdrempelige en neu-
trale ontmoetingsplaats moet zijn voor verschillende doelgroepen. We staan 
daarom open voor iedereen, los van de ideologische, filosofische en/of gods-
dienstige overtuiging van de gebruiker en hanteren geen voorrangsregels.  

Lokaal dienstencentrum ‘t Achterpoortje 

Op 12 mei 2019 zal ’t Achter-
poortje twee jaar erkend zijn door 
de Vlaamse overheid als Lokaal Dien-
sten Centrum. Sinds de start hebben 
wij al heel wat bezoekers mogen ver-
welkomen. Dit zowel voor deelname 
aan activiteiten, voor een drankje in de 
cafetaria, voor het verkrijgen van ad-
vies rond een bepaald thema,…  

We worden door de overheid ook ver-
plicht om op jaarbasis verschillende 
activiteiten aan te bieden gericht op 
ontspanning (min. 75), vorming 
(min.100) en geven van informatie 
(min. 10). Voor bijkomende info over 
de werking kan u de videopresentatie 
raadplegen in het LDC of kan u terecht 
bij onze medewerkers  
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Ik was er “geire” bij 

Dit was februari 2019… 
Vrijdag 01/02/2019: Tournée Minérale: alcoholvrije cocktails maken 

Er werd met veel plezier maar ook hard gewerkt en het resultaat werd letter-
lijk en figuurlijk gesmaakt!   Volgende mocktails werden bereid:  Fruitwater 
limoen-kiwi-blauwe bes, Mocktail piña colada en Smoothie Carlazoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPT (4 personen) 
Smoothie Carlazoo 

Ingrediënten: 
- 16 mandarijntjes (buiten seizoen kan 
u mandarijntjes 
  uit blik gebruiken) 
- 4 bananen 
- 40 cl sinaasappelsap 
- Mandarijnpartjes als versiering 

Bereidingswijze: 
Schil de bananen en snij ze in schijfjes. 
Schil de mandarijntjes en steek ze in de 
centrifuge. Mix alles goed fijn, voeg het 
sinaasappelsap toe en laat 15 min rus-
ten in de koelkast. Schenk de glazen in. 
Dien koel op.  
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Dinsdag 05/02/2019: Lichtmis : Pannenkoeken 

 

 

 

 

 

 

 

Overheerlijke pannenkoeken op Lichtmis,  het is en blijft voor ons LDC een 
top-activiteit die garant staat voor een 

Donderdag 07/02/2019: Bedrijfsbezoek : BALERDON 

 

 

Wistje-datje? 
Bewaar chocolade bij voorkeur nooit in de koelkast.  Ben je omwille van om-
standigheden toch genoodzaakt tot koelen,  wikkel je chocolade dan in kran-
tenpapier voor een optimaal smaakbehoud.   

De zoetemondjes genoten.  De hartelijke ont-
vangst door de gastvrouw en de interessante uit-
leg met een vleugje humor maakten van deze uit-
stap een SUCCES! 
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Dinsdag 12/02/2019: Crea rond thema Valentijn 

Voor deze crea-workshop werden de zware middelen ingezet.  Kloppen met de 
hamer, boren…niets was de deelnemers teveel.  De harde inspanningen werden 
beloond met een mooi resultaat. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen Valentijn zonder koffie of gebak.  Voor de tweede maal deze maand een 
VOL LDC.  Keitof dat sommige mensen onze oproep ter harte hebben genomen 
en een rood kledingstuk of accessoire droegen!  Wat heerste er een gezellige 
en gemoedelijke sfeer. 

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

Tot onze vreugde een grote opkomst voor deze film-
voorstelling.  Alle kijklustigen beaamden dat het een 
ontroerende film vol emoties was maar dat er ook kon 
worden gelachen.  De meeste kijkers hielden het toch 
droog.  Vooral de sterke acteerprestaties van Dustin 
Hoffman werden door iedereen geprezen.  Er werd ge-
vraagd om een volgende keer eens een actiefilm op het 
menu te zetten.  Smaken verschillen nu eenmaal… 

 

HAPPY 

VALENTINE 
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Woensdag 20/02/2019: Bloemschikken 

De dames maakten tijdens de workshop LINEAIR 
bloemschikken een stuk dat onmiddellijk doet 
denken aan de lente. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 21/02/2019: Vlaamse kermis 

De deelnemers namen het tegen elkaar op en speelden o.a. rad van fortuin, 
sjoelbak, nagelspel, mikado, blikkenspel, vier op een rij en een darts-spel.  
Winnares mevr. Godelieve Van Dender ging naar huis met de hoofdprijs: maar 
liefst 2,4 kilogram Vlaamse boerenkop!  Hopelijk slaagt de weegschaal van de 

winnaar binnenkort niet tilt  

WINNAAR  

Mevr. GODELIEVE  

   VAN DENDER

©streekproduct.be  
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Vrijdag 22/02/2019: Mode-
show Dimoda 

Veel belangstelling om de 
nieuwe lente- en zomercol-
lectie van Dimoda te be-
wonderen en te passen en 
een paar medewerkers van 
het LDC die er duidelijk zin 
inhadden! Af en toe eens 
gek doen … dat moet kun-
nen toch?  We vinden het 
alvast ééntje om in te ka-
deren! 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
09u00 tot 17u00  Complimentendag 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  Schaakles 
                          vervolg lessenreeks 

 

14u00 tot 15u00  Infosessie : 
                          Bewegen op verwijzing 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u30 tot 16u00  Kookworkshop : 

                        Turkse lekkernijen € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Verwenmoment :  
                          Handmassage en/of 
                          nagels lakken 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Curling 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u00  Infosessie : Veilig op 
                          een veilige fiets 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Crea 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

19u30 tot 21u00  Infosessie : 
                          Dikke darmkanker 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken   € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Accordionist  
                          Hugo Moeskopse      5,00 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
09u30 tot 11u30  Met de bakfiets naar de 
                          markt 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  filmvoorstelling 
                          The wolf of Wall Street 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u  Bingo              0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u30 tot 16u00  Infosessie : geld als 
                          betaalmiddel 

 

Vrijdag 01 maart 

Woensdag 06 maart 

Maandag 18 maart 

Maandag 04 maart 

Dinsdag 19 maart 

Woensdag 20 maart 

Vrijdag 15 maart 

Woensdag 13 maart 

Vrijdag 08 maart 

Dinsdag 05 maart 

Dinsdag 26 maart 

Maandag 11 maart 

Donderdag 21 maart 

Donderdag 07 maart 

Dinsdag 12 maart 

Vrijdag 22 maart 

Maandag 25 maart 

Donderdag 14 maart 

Woensdag 27 maart 

Donderdag 28 maart 

Vrijdag 29 maart 
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Dit wordt maart 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 01/03/2019: Complimentendag 

De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven van oprechte aandacht en 
het tonen van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar 
de mens (juist daarom) wel het diepst raken.  Geef jij ook een compliment op 
een onverwacht moment? 

Dinsdag 05/03/2019: Infosessie: bewegen op verwijzing 

Huisartsen kunnen patiënten verwijzen naar een 
“Bewegen Op Verwijzing”-coach, die mensen met een 
gezondheidsrisico helpt om meer te bewegen. Het doel 
is de ‘zittende’ Vlaming met een gezondheidsrisico op 
doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. Gratis ac-
tiviteit.  Koffie/thee wordt aangeboden bij deelname. 
 
 

Donderdag 07/03/2019: Kookworkshop: “Turkse lekkernijen” 

 
 

Vrijdag 08/03/2019: “Handmassage en/of nagels lakken”
 

Trek je keukenschort aan en maak samen met 
Zübeyde Turkse lekkernijen zoals Kuru Fasulye,  
Cacik en Sarma.  Koken met een snuifje cul-
tuur! Voor deze activiteit vragen we een bij-
drage van 2,50 €. 

Een handmassage is een makkelijke en 
snelle manier om even te ontspannen 
en te ontstressen! Maak tijd voor een 
momentje voor jezelf! 
 
Gratis activiteit. 
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Dinsdag 12/03/2019: Curling  

Lukt het u om de hoogste scores te verzamelen 
(middelpunt van de cirkel)?  Sportievelingen 

WELKOM op deze gratis TOP-activiteit! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Donderdag 14/03/2019: INFOsessie “VEILIG op een VEILIGE FIETS” 
 
Krijg antwoord op vragen zoals: 
Kennen we de verkeersregels als fietser? 
Wat is een fietsstraat?  
Hoe maak ik me zichtbaarder in het verkeer? 
Wat is een “veilige fiets? 
Hoe fietsen met een elektrische fiets? 
 
GRATIS activiteit,  koffie/thee wordt aangeboden 
bij deelname. 

 

Dinsdag 19/03/2019: Crea 

Laat je verbeelding de vrije loop en knutsel mee met de CREA-groep. 
Voor deze activiteit is de bijdrage nog te bepalen. 

Dinsdag 19/03/2019: INFOsessie DIKKEDARMKANKER 

Tijdens deze GRATIS INFOSESSIE in zaal DE ARCKE (5e verdiep AC De Zaat) 
kom je meer te weten over het voorkomen van dikkedarmkanker, mogelijke 
preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het bevolkingsonderzoek. Van-
af nu ontvangen mannen en vrouwen vanaf 51 tot en met 74 jaar tweejaarlijks 
een uitnodiging voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker met een 
stoelgangtest. Vanaf 1 januari 2020 worden ook de 50-jarigen uitgenodigd.             
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Woensdag 20/03/2019:  Bloemschikken 

  
 
 

Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van 5 euro/per persoon. 

 

Donderdag 21/03/2019: 

Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van 5 euro/persoon. 
 
Vrijdag 22/03/2019: Met de bakfiets naar de markt 

 
Dinsdag 26/03/2019: Film: “The wolf of Wall Street” 

Maak een stukje dat de woonkamer zal doen opfleuren!  
Achteraf is het uiteraard genieten van het afgewerkte 
pronkstuk van die namiddag!  

 

Het programma bestaat voornamelijk 
uit liedjes die de mensen goed kennen, 
graag horen, kunnen meezingen en ui-
teraard mogen ze ook DANSEN! 

                                        

 

Snuif de sfeer op op de markt van Temse.  De  bestuurder van 
de bakfiets brengt je tot daar en haalt je natuurlijk op het 
afgesproken tijdstip weer op. 

Amerikaanse misdaadkomedie. 
Jordan Belfort (acteur Leonardo DiCaprio) is een aan 
drugs, drank en seks verslaafde effectenmakelaar, die 
door fraude multimiljonair wordt. Donnie is hierbij zijn 
zakenpartner. Samen smijten ze enorme sommen geld 
over de balk. Corruptie en invloed van de maffia spe-
len een rol.  Gratis activiteit. 
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Donderdag 28/03/2019:  

 

 

 

Vrijdag 29/03/2019: INFOsessie: GELD als betaalmiddel 

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis bekeken door het oog van een munt. Met 5 cent uit 1930 bij-
voorbeeld is je overgrootvader wellicht nog naar de winkel geweest om een  
brood te kopen ... en hij kreeg nog wisselgeld terug ook! Dit is een gratis activi-
teit.  Koffie/thee wordt aangeboden bij deelname. 

 

De bingoballetjes rollen uit de trommel!  Zorg dat je 

er weer bij bent en hopelijk schop je het tot aan on-

ze rijkelijk gevulde                                          

Of doet u enkel 

mee voor de ?  

P R I J Z E N T A F E L ! 
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