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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
 

1. Soort Indonesische bamboe 

2. Spil – schoeisel 

3. Eten voor Pasen 

4. Voorzetsel  - achter – koekjes 

5. Eén solo 

 

6. De snoephemel tijdens de 
Vasten 

7. Zak  - grondnoot 

8. Schuldige berusting 

9. Vooruit met de boot ! – voor-
bijgaand infarctje  

10. Titel – land in Azië 

Horizontaal : 

1. Snoepperiode – uitroep 

2. Wondje 

3. Holland – als je dat bent 
begint het leven toch ? 

4. Meisjesnaam – frietvet-
merk 

5. Inwoners van Brabant 

6. Spaanse kreet – dorpje in 
Vlaanderen 

7. Bietsertje – gelijk als voor-
voegsel 

8. Riviertje – tot – Baskische 
groepering 

9. Getal – ik luister (Lat.) 

10. Hij laat een schip zakken 
of stijgen naar het volgen-
de deel door - stof 

Voor het kruiswoordraadsel 
van de maand februari kregen 
we tot op heden geen juiste 
oplossing binnen. 

Hier komt dan onze vasten-
puzzel ! 
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1 V O R S T   M A A S 

2 I L E   O V E N S   

3 A V A   O L E N     

4 G   L   N A D A R   

5 R E E   D   O B E R 

6 A L   M E T E E N   

7   A M O R   N L   P 

8 E N   D   G     A I 

9 E D   E V E R E S T 

10 N   S M A K E N   A 
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We staan ervoor en we moeten 
er door 
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Vrijwilligersfeest 
Vrijdag 22 maart hebben we al onze vrijwilligers eens extra verwendt voor hun 
inzet. Ze werden culinair verrast met een warm buffet van zowel vis als vlees, 
en een toetje om uuuu tegen te zeggen. De nieuwe formule viel bij al onze 
vrijwilligers in de smaak. Er is heel wat bij gebabbeld en dat is ook af en toe 
eens nodig. Iedereen ging goedgezind en voldaan huiswaarts met nog een klein 
attentie-ke. 

Dank aan de keuken voor deze heerlijke maaltijd! 
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Info 
BIMBAMBEIEREN…. 
 

Even wat informatie rond de feestelijke dag PASEN. 

 

Eerste en Tweede Paasdag worden dit jaar op zondag 21 en maandag 22 april 
2019 gevierd.  Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april op de eerste zon-
dag (en maandag) na de volle maan na het begin van de lente. 

 

Het christendom is met name ge-
baseerd op het leven en lijden én 
de opstanding uit de dood van Je-
zus Christus.  Pasen is de belang-
rijkste christelijke feestdag.  Men 
viert de opstanding van Jezus uit 
de dood nadat hij op Goede Vrij-
dag gestorven is. 

Christenen herdenken met Pasen 
de herrijzenis van Jezus uit het 
graf, op de derde dag na zijn krui-

siging.  In vele kerken wordt in de nacht van Stille zaterdag op Paaszondag een 
wake gehouden.  Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk 
gezang begroet. 

 

 

En wat betekent Pasen voor de meeste kinderen????   

 

De paasklokken (of de klokken van Rome) komen dan paaseieren uitstrooien.  
Bij sommigen is dit zelfs een paashaas die daarvoor zorgt! 

Pasen wordt dus meestal gelinkt aan chocola-
de eieren in alle kleuren en formaten, 
mmmmm lekker!!!  De laatste jaren zien we 
ook dat er wat afgestapt is van deze traditie 
en dat er soms ook vaak (dure) geschenken 
gekocht worden.  Maar zeg nu zelf, Pasen en 
chocolade klinkt toch het best hé!! 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 25 februari : Verjaardagsborrel 

Met een gezellig groepje rond de tafel om onze jarigen van februari te vieren. 
Stralend zonnetje buiten maar ook hier binnen stralen onze jarigen. Een hapje, 
een drankje en dit in goei compagnie maakten er weer een gezellig middag 
van. Nogmaals proficiat aan al deze jarigen! 

Dinsdag 26 februari : Prins en Prinses Carnaval verkiezing 

Zoals gewoonlijk koppelen we een quiz aan onze prinsenverkiezing.  Vele bewo-
ners doen dit graag en dit was dan ook de reden dat we een mooie groep 
quizers aantroffen in onze feestzaal.  Er waren 3 ronden van 10 vragen en daar-
tussen de rode draad.  Er werd veel nagedacht, overlegd en vooral punten ge-
scoord.  Onze rode draad leverde natuurlijk ook extra punten op.  Het ging hier 
steeds over het raden van een beroep.  Linda 
was verkleed in dat beroep en hierrond werden 
een aantal vragen gesteld.  Bewoners konden 
bij het juiste antwoord extra punten verdie-
nen.  De stand ging zowat gelijk op bij onze 4 
ploegen maar uiteindelijk kregen we toch een 
winnend team.  Het waren de kapoentjes die 
40 punten scoorden en uit die groep werd onze 
prinses verkozen.  Op de tweede plaats de vro-
lijke vrienden, waaruit onze prins werd verko-
zen.  Ook de rakkers en de deugnieten behaal-
den een mooie score.  En wie vertegenwoor-
digd nu de Reiger als prins en prinses?  Prinses 
Maria Meersman en prins Alfons De Wilde!  
Alaaaaaaf!! 
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Donderdag 28 februari & 14 maart : Sportanimo 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daar streven we ook in ons WZC 
naar. Maar het moet niet alleen werken zijn. Tijdens de sportanimo slaan de ki-
ne, animatie en de ergo’s de handen in elkaar om jullie te voorzien van een ge-
animeerde middag vol beweging en plezier. 

Zaterdag 9 maart : Bezoek Prins Carnaval onder begeleiding Strooien hoed-
jes. 

Wat een gezellige drukte ten huize “Reiger”. Onze Prins Alfons De Wilde met 
zijn Prinses Maria Meersman waren mooi uitgedost om het carnavalscomité te 
verwelkomen. De Prins Polle 1 van Temse met zijn eredames zagen er stralend 
uit. Ze hadden ook een hofnar bij. De Strooien hoedjes mochten zeker niet ont-
breken en hebben weer het beste naar boven gehaald. Paul V.V. nieuwe bewo-
ner en vroeger lid van de Strooien hoedjes mocht nog enkele deuntjes mee spe-
len en hij heeft dat super gedaan. Ja blijkbaar verleer je dit niet. Ook een fa-
milielid van Lucienne B. heeft mee getrommeld, echt fijn om zien. Zanger Die-
go bracht nog enkele luchtige nummers waar we met z’n allen op meezongen 
en mee dansten. De namiddag vloog voorbij en het carnavalscomité had nog 
voor iedere bewoner koekjes en een stuk fruit mee. Dank, dank en nogmaals 
dank aan iedereen die mee zorgde om onze bewoners een fantastische middag 
te bezorgen. 
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Dinsdag 12 maart : Uitstap bewoners Mezennest 

Bij mooi weer was het plan een flinke wandeling te maken op de dijk van Ru-
pelmonde maar de weergoden waren ons niet goed gezind. We trokken dus 
naar het Waaslandshoppingcentrum. Met ons boodschappenlijstje in de hand 
bezochten we een aantal winkels en vonden we wat we nodig hadden. Om de 
middag af te sluiten dronken we een tasje koffie. Een lekkere pannenkoek of 
wafel kon natuurlijk ook niet ontbreken. Het werd een gezellige middag. 

Dinsdag 12 maart : Mannenclub 

Onze mannen zaten weerom gezellig bijeen met een lekkere pint of koffie om 
de namiddag samen door te brengen.  Wegens het slechte weer ging de wan-
deling richting de kaai niet door en deden we meer aan “binnenwerk”.  We 
haalden nogmaals het levensloopspel boven en dit is een spel dat je meer-
maals kan doen, want bij de gegeven onderwerpen raken onze bewoners toch 
niet uitgepraat.  Ook bij de mannen zitten dus echte babbelkousen!!  Er werd 
natuurlijk ook wel wat afgelachen en zo liep onze namiddag al vlug naar zijn 
einde! 

Donderdag 14 maart : Etentje Lyceum aan de Stroom 

Met negen bewoners trokken we richting school “Lyceum aan de stroom” om 
ons culinair te laten verwennen door de leerlingen. Een mooi gedekte tafel bij 
aankomst met alles erop en eraan. Heel uitnodigend. Wij werden vriendelijk 
ontvangen en kregen een heerlijke menu voorgeschoteld. De leerlingen had-
den hun best gedaan, ook dank aan de school voor hun gastvrijheid. Een heel 
aangename middag voor onze bewoners en met een buikje rond keerden we 
terug huiswaarts. 
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Donderdag 14 maart : Valies van het verleden 

Vandaag niet 1 maar wel zelfs 2 valiezen van het verleden!!  Dat wilde wel zeg-
gen dat we veel materiaal meehadden uit de “goeien ouwen tijd”!  Onze bewo-
ners wisten het beter dan wijzelf wat het was, waarvoor dit alles werd gebruikt 
en wanneer.  Er werd honderduit gebabbeld en uitgelegd en vele herinneringen 
kwamen dan ook terug boven.  Het werd een echte nostalgische namiddag die 
weer veel te vlug voorbij was … 

Dinsdag 19 maart : Oma’s koken 

Een hele bende rond onze tafel om te koken. Ajuinen snijden à volonté voor de 
ajuinsoep!. Het wenen bleef gelukkig uit! Daarna maakten we toast met ge-
rookte zalm, gesnipperde ui en peterselie. Er moest dus duchtig gewerkt wor-
den. Als afsluiter maakten we nog een heerlijke bananen shake. Dank aan Vic 
en Eric voor de helpende handen. Iedereen heeft er weer dik van genoten. 

Donderdag 21 maart : De zoete zonde 

Onder leiding van het verzorgend personeel 
werd er een zoete namiddag ingeplant in het 
Wielewaalsnest. Ze nodigden familie uit om 
een steentje bij te dragen. En ja hoor dat 
werd geapprecieerd. Enkele familieleden 
bakten er duchtig op los alsook het perso-
neel en zo kwamen ze tot een reuze dessert-
tafel. Heel wat lekkers, de bewoners wisten 
niet wat eerst te kiezen. De koffie werd ge-
malen op de ouderwetse manier en opgego-
ten met de busse. Het aroma kon je mijlen-
ver ruiken….. en de koffie was overheerlijk. 
Dank aan allen die mee geholpen hebben aan 
de zoete zonde want onze bewoners hebben 
vanaf minuut één ten volle genoten! 
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Vrijwilligersnieuws 
We verwelkomen Petra Baert in ons vrijwil-
ligers team. Zij zal op maandag, woensdag 
en vrijdagmiddag mee onze maaltijdbegelei-
ding ondersteunen. Wij wensen haar veel 
succes toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Even voorstellen 

Ik ben Lindsay Boon ik ben begonnen als 
animator op 18 februari in WZC De Reiger. 
Ik werk hier 4 dagen op de week, maandag 
is mijn vrije dag.  

Een beetje meer over mezelf: 

Ik ben 22 jaar en ben pas gaan samen wo-
nen te Hamme. Ik hou van kunst! Daarom 
beoefen ik verschillende hobby’s uit zoals: 
tekenen, schilderen, kaartjes maken, ha-
ken, breien, bloemschikken, … Ik heb oog 
voor het inrichten van interieur en een ge-
zellige leefomgeving. Dus wil ik op termijn 
mee zorgen voor een bruisende animatie-
werking! En wie weet na de verbouwingen 
mee te werken aan het interieur? Ik kijk er 
enorm naar uit jullie allemaal te leren ken-
nen en samen met jullie leuke momenten 
te beleven! Ik hou van mijn job en ga deze elke dag opnieuw met enthousiasme 
uitvoeren! Tot dan! 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

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

 

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

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 
14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Zwaluwnest) 
            in de dagzaal na het ochtendtoilet? 

            Voor de bewoners van k 301 tot en 

            met k 315 
10u00  Wandelclub 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

            in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Modeshow Dimoda (Feestzaal) 

            Nieuwe lente– en zomercollectie 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Brillenbus (Feestzaal) 

            Voor alle geïnteresseerden, ogen  

            testen en mogelijk tot aanschaffen 

            nieuwe bril 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Ronde tafelspelen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  Mannenclub (Feestzaal) 
           nog eens een spelletje curling 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Kaartclub (Ooievaarsnest) 
           NIEUW : samenkomst in de dagzaal  

           Alle geïnteresseerden welkom 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 
14u00  Jubileum Oswald en Lilaine 
          (Feestzaal) voor de bewoners van het 

           Mezennest en Lijsternest 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Zapatta / Olijf (Feestzaal) 
           schoenenverkoop en ondergoed  

           verkoop 
14u00  Snoezelen 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
           in het animatielokaal 
14u00  Bordspelen (Zwaluwnest) 

Vrijdag 12 april 

Woensdag 03 april 

Maandag 15 april 

Dinsdag 09 april 

Vrijdag 05 april 

Maandag 08 april 

Woensdag 10 april 

Maandag 01 april 

Dinsdag 02 april 

Dinsdag 16 april 

Donderdag 04 april 
Donderdag 11 april 
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09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 
14u00  Bezoek Woonboot (Feestzaal) 

            de kinderen van de opvang Woonboot 

            komen ons wat vertier brengen 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Manicure op de kamers 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

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

14u00  Paaszoektocht (Feestzaal) 

            Iedereen welkom 

 

14u00  Paasviering H. Mis (Feestzaal) 
 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  Bordspel (Ooievaarsnest) 

14u00  Hindernissenparcours (Feestzaal) 

            Iedereen welkom 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
10u00  Kaartclub (Ooievaarsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst                       * & ** 

14u00  Snoezelen 
14u00  Sportanimo (Wielewaalsnest) 

            in de dagzaal voor de bewoners van  

           het Wielewaalsnest 
14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u00  Verjaardagsborrel (Ooievaarsnest) 

            Voor de jarigen van april, in het 
            animatielokaal 
14u30  Bal populaire (Mezennest) 

           in nde dagzaal voor de bewoners van 

           het Mezennest 

 

10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap Elversele 
            voor de ingeschreven bewoners 
14u00  Bordspel (Mezennest) 

 

 

           Dag van de Arbeid 

 

14u00  Snoezelen 

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

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

 

 

 

 

Hindernissenparcours!! 
In de week van de valpreventie gaan 
we hier in de feestzaal een hindernis-
senparcours aanleggen.  Iedereen 
welkom om dit te komen uittesten.  
Natuurlijk zal er ook veel begeleiding 
aanwezig zijn …. zodat we zeker niet 
vallen!!! 

Vrijdag 26 april 

Woensdag 01 mei 

Woensdag 17 april 

Vrijdag 19 april 

Dinsdag 23 april 

Woensdag 24 april 

Donderdag 18 april 

Donderdag 25 april 

Maandag 29 april 

Dinsdag 30 april 

Maandag 22 april 

Donderdag 02 mei 

Vrijdag 03 mei 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwnfW3r4HhAhUGEVAKHV-SB14QjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.valpr
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Jarigen in april 

 

 

 

 

 

Rudolf Verdickt K 213 01 april 73 jaar 

Josephina Van Uytvanck K 413 10 april 83 jaar 

Agnes Rzonska K 021 13 april 91 jaar 

Clementine Pauwels K 106 19 april 83 jaar 

Irena Foubert K 003 20 april 90 jaar 

    

Maria Verhelst K 318 02 mei 84 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paul Van Vossen 
k 326 
04 maart 2019 

François Van Breuseghem 
k 014 
07 maart 2019 

Adelina Goiris 
k 033 

04 maart 2019 

Marcel Verleyen 
k 223 
22 maart 2019 

René Colman 
k 219 

08 maart 2019 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Julien de Maeyer 
k 033 
24 februari 2019 

Georgette De Leenheer 
k 210 

09 maart 2019 

Irena Van de Velde 
k 223 
10 maart 2019 
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Kortverblijf 
Elisa Bertels 
k 414 
28 februari, naar ander WZC 

Walter Droessaert 
k 031 B 

01 maart, naar ander KV 

Paul Van Vossen 
k 310 KV 
03 maart naar WZC De Reiger 

Gerard De Decker 
k 414 

05 maart, opname 
07 maart naar andere instelling 

Remonda De Cauwer 
k 031B 
05 maart, opname 

Irena De Meulenaer 
k 310 KV 

07 maart opname 

Cyriel Janssens 
k 414 
12 maart opname 
18 maart naar andere instelling 
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 22 februari : Wafelbak (Barkendeir) 

De geur van de krokante wafels was in elke gang te bespeuren. Een verse ge-
bakken wafeltje met suiker en slagroom dat gaat er altijd wel in. Smullen 
maar…… 

Zaterdag 23 februari : Prinsaanstelling in cafetaria 

Er waren wat voorbereidings- en  infrastructuurwerken nodig en daarbij extra 
hulp om de jaarlijkse aanstellingsplechtigheid voor de Prins en Eredame van de 
Orde van de Baksteen weer te kunnen laten plaatsvinden. Zo kon onder flinke 
belangstelling, ook van binnenshuis van het evenement genoten worden. Hier-
mee was meteen de toon gezet voor de komende 10 dagen …  Met dank aan alle 
logistieke steun die er een fijne middag van hielp maken, ook voor onze resi-
denten! 

Woensdag 27 februari : Bingo (Barkendeir) 

Er werd veel gelachen aan onze tafel tijdens de 
bingo-activiteit. Onder het wakende oog van Ro-
ger misten Ward, Maria De Souter, Irène, Elza, 
Francine en José geen enkele kans om hun num-
mers terug te vinden.  Francine en José waren de 
gelukkige winnaars van de dag. 

Vrijdag 1 maart : Balou  op bezoek (Barkendeir) 

Nadat Balou reeds op eigen houtje zijn ronde had 
gedaan, gingen we met hem nog bij enkele bewo-
ners langs voor een extra knuffelmomentje. Zo-
wel Balou als onze bewoners konden hiervan ge-
nieten. Tegen de middag was hij duidelijk moegeknuffeld en vertrok hij op een 
welverdiend weekend terug naar huis. 

Maandag 4 maart Carnavalfeest en muzikaal optreden van William 

De sfeer zat er goed in bij zo-
wel bewoners als bezoekers. 
Op de vrolijke muziek van 
William werd gedanst en ge-
zongen. Brigitte zag er als 
Keizerin Brigitte de eerste 
prachtig uit en genoot er dui-
delijk van om met velen een 
danske te doen. 
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Dinsdag 5 maart : Gebruikersraad, Uno (Barkendeir) 

Tijdens de voormiddag hebben we de activiteiten overlopen van de voorbije 
maanden met  wat geweest is en we keken ook eens naar wat er nog komt. Op 
het einde is er altijd nog een vraagronde :  als er residenten zijn met bevindin-
gen of opmerkingen. In de namiddag speelden we het spel Uno. 

Woensdag 6 maart : Bewegen (Barkendeir) 

Beide afdelingen waren zeer talrijk vertegenwoordigd en iedereen gooide vol 
enthousiasme de ballen in het rond. Ook de kegels werden bekogeld en tegen 
de vlakte gegooid. De activiteit werd afgesloten met een muzikaal moment. 

Vrijdag 8 maart : Tovertafel 

Met een 3 tal residenten gingen we rond de belevingstafel zitten om te  kijken  
wat hun interesses zijn. Bij Petrus wat het vooral rekenen, Barbara en Nelly 
zongen graag liedjes mee uit de oude doos. 

Maandag 11 maart : Sjoelen Barkendeir 

Om de beurt komt iedereen aan bod om zoveel mogelijk schuiven in de vakjes 
te laten schuiven. Niet zo’n makkelijke opdracht, het ziet er makkelijk uit 
maar dat is het niet. Laat de schijven maar kletteren ! Wie haalt de meeste 
punten????? 

Dinsdag 12 maart : Pannenkoeken jarigen ’t Gelaag 

De gang van ‘t Gelaag was verdacht leeg. Iedereen zat gretig op een portie 
pannenkoeken te wachten. Ze vielen bij iedereen in de smaak! Zowel de grote 
als de kleine pannenkoekjes verdwenen gretig in alle mondjes. Nadat ieders 
buikje gevuld was werd er ook nog een danske gedaan in de leefruimte. 
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Woensdag 13 maart : Eucharistieviering, Gitaaroptreden (beide afd.) 

Na de middag kon men in de cafetaria op den Barkendeir genieten van het vir-
tuoze gitaar– en vioolspel van de leerlingen van de academie en we deden dat 
nog eens over een uurtje later in de living van ’t Gelaag. Heel wat trotse ou-
ders en grootouders kwamen mee de prestatie van de jonge muzikantjes be-
wonderen. Heel erg bedankt voor jullie inzet en we zien jullie volgend jaar  ze-
ker graag terug.!!! 

Vrijdag15 maart : massages met Patsy 

Na een verfrissend voetbadje kregen Maria Gorrebeeck, Liliane Van Strijdonck, 
Rosette Osselaer en Eddy Toté op de massagetafel in de kinesitherapie een 
heerlijke (en deskundige ) voetmassage. Lichten gedoofd, zacht muziekje op de 
achtergrond en genieten maar !!!  

Maandag 18 maart : Bibliotheek, Uitstap kegelen (Barkendeir) 

We werden van boeken en andere belangrijke zaken voorzien en bestellingkjes 
voor het winkeltje werden reeds doorgegeven voor woensdag. Na de middag 
trokken we richting kegelbaan met een heel groepje actievelingen en enkele 
vrijwilligers. Bij een lekker pintje of een koffie rolden de ballen in de juiste 
richting en vlogen de kegels weer alle kanten op. 
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Dinsdag 19 maart : Optreden ‘De Broebelaars’ 

Als de Broebelaars komen ‘broebelen’ met hun live muziek wordt het altijd 
heel gezellig. Er werd heel wat afgedanst en ‘geswingd’ onder het genot van 
een lekker drankje. Kijkt u maar naar de foto’s. 

Woensdag 20 maart : Rijdend winkeltje en over vroeger 

We deden boodschapjes en bevoorraadden al onze bewoners met de nodige be-
stellingen. Wie iets nodig heeft : ons rijdend winkeltje komt twee keer in de 
maand rond ! In de namiddag keken we eens terug naar vroeger en dan sprin-
gen we van de hak op de tak maar kan toch iedereen zijn verhaal doen in een 
heel gezellige sfeer. We hadden het over de luierwas, maar ook over parachute-
springen en den ‘Toeter’ van Tielrode : zo zie je maar ! 

 

Donderdag 21 maart : voorlezen 

Met een klein groepje maakten we het ons gezellig in den ergo. We lazen voor 
uit het boek van K. Heirbaut over den Toeter in Tielrode en over de 10 geboden 
van Pastoor Munte zaliger … dit alles voorzien van de nodige illustraties en ge-
zellig commentaar. 

Vrijdag 22 maart : Bingo Barkendeir 

De kaarten werden gelegd en de stopjes geteld, 15 per kaart. Dan worden een 
voor één de nummertjes tot 90 afgeroepen. Het is spannend om te zien wie er 
het eerst 5 op een rij heeft. Bingo is een klassieker, maar het wordt heel graag 
gespeeld, zeker als er een extraatje voorzien is. En vandaag was er als extra 
verassing een heerlijk stukje gebak : een traktatie …..  waarvoor we langs deze 
weg de gulle schenkers van harte bedanken !!!!!! We hebben ervan genoten en 
even teruggedacht aan José, die zo lang bij ons heeft gewoond.  
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Even over denken 
“Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil”  

De maand april staat voor de deur en misschien hangt er de komende weken 
regen -hagel of misschien wel sneeuwbuien boven ons hoofd dit zal dan de 
weerman ons nog weten te vertellen. 

 

Het wordt een drukke maand met de aaidieren voor de eerste keer op bezoek 
en in april gaan we terug naar de markt. Op zondag 14 april is er ons lentecon-
cert en we sluiten de maand af met onze kaas en wijn. 

 
Vrijwilligersnieuws 
Op 27 februari mochten wij Rita Osselaer, wonende te Temse als nieuwe vrijwil-
liger van onze cafetaria verwelkomen. Zij is de schoonzus van Huguette De 
Cauwer die jullie reeds kennen als vast medewerker in onze cafetaria. 

 

Dank aan alle vrijwilligers die in de maand maart hun steentje bijdroegen zo-
dat William en Maria van hun welverdiende vakantie konden gaan genieten. 

 

Op vrijdag 22 maart werden alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een 
lekker diner en mochten zij hun geschenk in ontvangst nemen. Meer nieuws 
over dit vrijwilligersfeest kunnen jullie in de editie van april lezen. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

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

 

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

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen 

 

14u00  Kamerbezoekjes (Ergo) 

 

13u30  Aaidieren 

 

14u00  Zwemmen 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Bewegen 

14u00  Bloemschikken Pasen 

 

14u30  Voorleesmiddag (‘t Gelaag) 

 

09u30  Uitstap : Markt Temse 

14u00  Tovertafel 

14u7u00  Croque Monsieur (‘t Gelaag) 

14u00  Lenteconcert Arbeid en Kunst 

 

10u30  Bibliotheek 

13u30  Sjoelen (Barkendeir) 

 

08u30  Klein ontbijt (‘t Gelaag) 

14u00  Wafelbak (Barkendeir) 

 

10u30  Balou op bezoek 
14u00  Schoonheidssalon 

 

14u00  Voorlees Bibliotheek (Ergo) 

 

14u00  Zingen 

 

          Zalig en vrolijk Paasfeest !! 

 

          Paasmaandag 

 

10u30  Paasviering 
14u00  Uitstap (‘t Gelaag) 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Cinema Roxy 

14u00  Quiz Valpreventie 

 

08u30  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Cinema Roxy 

 

17u00  Kaas en wijn (residenten) 

 

 

           Dag van de Arbeid 

 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

Vrijdag 12 april 

Zondag 21 april 

Maandag 22 april 

Donderdag 04 april 

Maandag 08 april 

Dinsdag 16 april 

Woensdag 17 april Maandag 01april 

Woensdag 03 april 

Woensdag 10 april 

Donderdag 11 april 

Dinsdag 09 april 

Donderdag 18 april 

Vrijdag 19 april 

Maandag 15 april 

Donderdag 25 april 

Dinsdag 02 april 

Woensdag 24 april 

Dinsdag 30 april 

Maandag 29 april 

Dinsdag 23 april 

Woensdag 01 mei 

Vrijdag 05 april 
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Zondag 14 april 
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Jarigen in april 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 
 

Maria De Souter K 131 02 april 94 jaar 

Rosa Drabbe K 009 07 april 92 jaar 

Arita Vinck K 021 08 april 86 jaar 

Maria Scheltjens K 008 17 april 92 jaar 

Rosalie De Ryck K 153 20 april 90 jaar 

Valère Peirsman K 004 20 april 87 jaar 

Rita Brys K 137 21 april 66 jaar 

Maria De Schepper K 135 27 april 95 jaar 

Simonne Pannecoeck K 030 30 april 87 jaar 

    

Maria Panis K 023 01 mei 92 jaar 

Rita De Nil K 017 02 mei 80 jaar 

Petrus Verdonck K 002 02 mei 90 jaar 

Joannes Harvent K 010 03 mei 82 jaar 

Donald Houthoofd 
k 149 

25 maart 2019 

Henri Van Remoortel 
k 012 
21 maart 2019 
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Jarigen in april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Marcel Verleyen 

Flat 130 
is op 22 maart verhuisd naar Woon-

zorgcentrum De Reiger  

Alice De Buyser Flat 129 01 april 86 jaar 

Adrienne De Schepper Flat 368 05 april 79 jaar 

Annie Felix Flat 359 07 april 82 jaar 

Marcel Van San Flat 015 11 april 88 jaar 

Karel Raes Flat 120 12 april 94 jaar 

Tilda Andries Flat 002 13 april 85 jaar 

Elisabeth Van Echelpoel Flat 006 14 april 82 jaar 

Simonne Van Meir Flat 354 16 april 82 jaar 

Suzanna Van Spitael Flat 355 17 april 88 jaar 

Maria Lenssens Flat 121 18 april 90 jaar 

Marie-Louise De Kerf Flat 005 19 april 75 jaar 

Herman Van Bossche Flat 236 19 april 77 jaar 

René D’Eer Flat 252 24 april 86 jaar 

Juliette Huyghe Flat 128 28 april 89 jaar 

Simonne Knudde Flat 003 30 april 82 jaar 

 

G
A
W

 R
e
sid
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n
tie
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b
e
th
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Een woordje van Sofie… 

Na de donkere winterdagen is de lente opnieuw in het land. Zonnestralen op 
onze snoet, de natuur die langzaam maar zeker weer tot leven komt en zijn 
mooie bloemenpracht tentoon stelt,… Een ideale periode om volop te genieten 
van de frisse buitenlucht. 

Wist je trouwens dat de zon ook goed is voor je humeur? Ze 
brengt immers positieve energie. Hoe dit komt? Zonlicht 
zorgt voor de aanmaak van de neurotransmitter serotonine.  
Serotonine heeft invloed op het geheugen, stemming, zelf-
vertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. 
Een tekort aan serotonine kan leiden tot depressiviteit. 
Laat de zon dus maar vrolijk stralen. Daar zeggen we geen 
neen tegen! 

Een positief en warm gevoel kregen we in maart ook bij de 
activiteiten waar  we met z’n allen onze dankbaarheid hebben getoond aan de 
vrijwilligers, personeelsleden en mede bezoekers van LDC ’t Achterpoortje. We 
kunnen stellen dat de activiteiten met dankkaartjes voor vrijwilligers en het 
complimentenspel voltreffers waren. Het was werkelijk hartverwarmend. Wat 
een positieve wind die door LDC ’t Achterpoortje waaide.  

Bedankt aan iedereen die zo enthousiast heeft deelgenomen. 

 

 

 

 

Niet het geluk maakt ons dankbaar 

Maar dankbaarheid maakt ons gelukkig 
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Ik was er “geire” bij 

Dit was maart 2019… 

Vrijdag 01/03/2019: Complimentendag 

Er gingen veel complimentjes 
heen en weer.  Het spel met 
de dobbelsteen werd door ie-
dereen positief onthaald.   
De complimentjes die wer-
den gegeven aan de vrijwil-
ligers tijdens de week van de 
vrijwilliger werden gebun-
deld tot een boek en afgege-
ven. Een warm gebaar voor 
hen die steeds voor anderen 
klaarstaan. 
 

Donderdag 07/03/2019: Kookworkshop: “Turkse lekkernijen”  
Er werd onder begeleiding van Zübeyde hard gewerkt in de keuken.     Je moet 
wel wat geduld hebben in de Turkse keuken,  want het maken van de lekker-
nijen nam vrij veel tijd in beslag.  Maar geduld wordt beloond, want tijdens de 
proeverij werd duidelijk dat  Turkse gerechtjes zéér lekker zijn… 

Kuru Fasulye 

Ingrediënten: 

500 gram gekookte bonen (harslanmis fasulye) 
250 gram lamsvlees 
1 ui 
2 teentjes knoflook 
1 eetlepel margarine 
1 eetlepel tomatenpuree (salça) 
2 theelepels rode peper (pul biberi) 
2 theelepels zout 
2 waterglazen gekookt water 

Bereiding: 

Braad eerst het lamsvlees in een pan samen met de margarine 
voor ongeveer 5 minuten. 

Snijd de ui en de knoflook in stukjes. Voeg deze bij het vlees. Roer 
dit samen voor ongeveer 5 minuten. 

Voeg de tomatenpuree (salça) erbij. Roer dit een paar keer in de 
pan. 

Voeg het gekookte water toe aan de pan. Laat 5 minuten prutte-
len. 

Voeg hierna de gekookte bonen (harslanmis fasulye) toe in de pan. 
Als het begint te koken, zet je het vuurpitje lager. 

Zet het deksel op de pan en laat dit een half uur staan, daarna zet 
je het fornuis uit. 

Voeg hierbij nog het zout en de rode peper. 
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Vrijdag 08/03/2019: “Handmassage en/of nagels lakken”
Zoals verwacht was er veel belangstelling voor deze activiteit.  Het was die 
dag Internationale Vrouwendag,  dus dames,  jullie hebben dit verwenmo-
mentje allen dubbel en dik verdiend.  Iedereen was fier op zijn tip-top gelak-
te nagels, maar ook de weldoende massage was een succes! 

Dinsdag 12/03/2019: Curling  

Met deze activiteit zetten we in op meer beweging. De sportieve deelnemers 
werden opgedeeld in team geel en team blauw.  Met een verschil van amper 
100 punten mocht team geel zich de winnaar noemen met een puntentotaal 
van 1315. Van harte proficiat met deze knappe prestatie! 

Donderdag 14/03/2019: infosessie “VEILIG op een VEILIGE FIETS” 

Tijdens deze interessante infosessie kregen de deelnemers een welgekomen 
opfrissing van de verkeersregels en kregen ze zicht op dingen waar ze anders 
weinig of niet bij stilstaan. 
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Dinsdag 19/03/2019: Crea 

De creatievelingen toonden 
deze keer een knap staaltje 
vakmanschap want er werden 
werkelijk knappe juweeltjes 
gemaakt. 

 

 

Dinsdag 19/03/2019: INFOsessie DIKKEDARMKANKER 

 

 

 

 

 

 

Op deze zeer interessante INFOSESSIE in zaal DE ARCKE op AC De Zaat kwamen 
13 geïnteresseerden meer te weten over dikkedarmkanker.  Ze lieten zich de 
mocktails smaken. 

Woensdag 20/03/2019:  Bloemschikken 

Mooie lente-creatie.  De bloemschikkers kennen de kneepjes van het vak, 
want hoe anders maak je met simpele drankkartonnen zo’n mooi stuk? Zeg nu 
eens eerlijk,  zoiets wil iedereen toch gewoon op z’n kast? 



30  Babiel— april 2019 

L
D

C
 '
t 

A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Donderdag 21/03/2019:   
 
Party-time in het dienstencentrum!  Er werden door de accordeonist aan de lo-
pende band meezingers gespeeld: polonaise, schlagermuziek, het betere 
Vlaamse lied…kortom: voor elk wat wils… De sfeer zat er goed in, er was volop 
ambiance en er werd weer wat afgezongen en afgedanst…!  Meer moet dat niet 
zijn… 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u30  Film : On body and soul 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u00  Infosessie :  
                          Gezond slapen 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
13u30 tot 15u00  Voorstelling Rusland 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga               
14u00 tot 16u30  Infosessie : 

                          Diabetes type 2     € 2,50 

                            (inclusief koffie/thee) 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

13u30 tot 16u30  Oude ambachten :  
                kennismaking mandenvlechten 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u00 tot 11u00  Paasontbijt       € 10,00 

14u00 tot 17u00  Multimedia :  
                         apps voor senioren 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken    € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Crea : Pasen        € 2,00 

 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop : 

                          Bakgeheimen        € 2,50 

 

           Paasmaandag : LDC gesloten 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Valpreventie : laat de 
   angst om te vallen je leven niet bepalen 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u  Bingo              0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u00  bewegingsactiviteit 
                          door stagiair : Kubb-spel 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  bewegingsactiviteit 
                          door stagiair : Kubb-spel 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u30  Film : Brabançonne 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

Woensdag 03 april 

Maandag 15 april 

Maandag 01 april 

Dinsdag 16 april 

Woensdag 17 april 

Vrijdag 12 april 

Woensdag 10 april 

Vrijdag 05 april 

Dinsdag 02 april 

Dinsdag 23 april 

Maandag 08 april 

Donderdag 18 april 

Donderdag 04 april 

Dinsdag 09 april 

Vrijdag 19 april 

Maandag 22 april 

Woensdag 24 april 

Donderdag 25 april 

Vrijdag 26 april 

Maandag 29 april 

Dinsdag 30 april 
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Dit wordt april 2019… 
Vergeet niet om je vooraf in te schrijven voor de acti-

viteiten bij de medewerkers van LDC ’t Achterpoortje. Kan je toch niet ko-
men, 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. 

Dinsdag 02/04/2019: Film: “On body and soul” 

 
In het kader van Wereld Autisme-dag kijken we naar het drama van de Hon-
gaarse regisseur Ildikó Enyedi.  De introverte Mária, die autisme heeft, werkt 
sinds kort als kwaliteitscontroleur in een slachthuis. De enige die contact met 
haar zoekt is haar baas, financieel directeur Endre. Hij is ou-
der dan Mária, heeft een handicap aan zijn arm en is een paar 
keer teleurgesteld in de liefde. Hun beginnende relatie ver-
loopt stroef, totdat ze bij toeval ontdekken dat ze ’s nachts 
hetzelfde dromen.  Een film die hart én hoofd beroert.  Gratis 
activtiteit. 

Vanwege 

team ‘t Achterpoortje 
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Donderdag 04/04/2019: Infosessie: Gezond slapen 
Gezonder slapen is gezonder leven!   
 
Een goede nachtrust is heel belangrijk. Die voorkomt en vermindert heel wat 
lichamelijke klachten. Hoe jonger u begint met bewust gezond te slapen, hoe 
beter. U kunt er dus zelf iets aan doen!  
 

Kom dus zeker naar deze gratis activiteit. 

 
 
 
 
 
 
Vrijdag 05/04/2019: Voorstelling Rusland  
We maken kennis met de cultuur en de gebruiken uit Rusland. Proevertjes en 
het aanleren van enkele Russische woorden horen er ook bij!  Gratis activitei 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dinsdag 09/04/2019: Infosessie: Diabetes type 2   
Wat is diabetes en hoe voorkom je het? Hoe 
krijg je het onder controle? Wat zijn de emo-
tionele problemen en hoe ga je ermee om? 
Pak het gezond en lekker aan en krijg inzicht 
in het ontstaan.  Deze activiteit bieden we 
aan tegen 2,50 EURO.  

Koffie/thee wordt aangeboden bij 
deelname.      
 

Vrijdag 12/04/2019: Oude ambachten: mandenvlechten 
 
 
 

Mandenvlechterij was een be-
langrijke ambacht in onze 
streek. Kom langs op de live-
demonstratie mandenvlechten.  
Gratis activiteit. 
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Dinsdag 16/04/2019: P A A S O N T B I J T 

We presenteren jullie in een typische paas-sfeer een overheerlijk ontbijt met 
o.a. koffie, fruitsap, verschillende soorten beleg, verschillende broodsoorten, 
yoghurt,  eitje met spek, koffiekoekjes…kortom: een méér dan stevige basis 
om de dag mee te beginnen.  Voor al dat lekkers betaalt u 10 EURO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven is mogelijk tot maandag 08/04/2019. Wees er snel bij want vol is 
vol.   
 
Dinsdag 16/04/2019: MULTIMEDIA: Apps voor senioren 

Tijd om stiekem te genieten van die smartphone! Er 
zijn apps die uw leven op een simpele wijze verras-
send makkelijk maken en er zijn apps waarmee u uw 
contacten warm houdt. Er zijn zelfs apps die u of an-
deren helpen. Maar er zijn ook apps die u gebruikt ge-
woon omdat ze leuk zijn.  Deze activiteit wordt u gra-
tis aangeboden. 

Woensdag 17/04/2019: Bloemschikken : PASEN 

Ditmaal maken we een 
prachtig PAAS-stuk.  
Achteraf is het uiter-
aard genieten van het 
afgewerkte pronkstuk 
van die namiddag.  We 
vragen een bijdrage 
van 5 EURO 

Donderdag 18/04/2019: CREA : PAASKONIJN 

We maken een PAAS-stuk tijdens deze CREA-workshop.  We buigen  
wilgentakken om tot een knap paaskonijn! Bewonder hieronder 
wat we gaan maken!  We bieden deze activiteit aan tegen 2 EURO. 
 

 

Vrijdag 19/04/2019: Kook-
workshop: Bakgeheimen 

Sofie duikt opnieuw de keuken in en onthult 
haar bakgeheimen.  Deze keer staan er 
koekjes,  cake en bananenbrood met mango 
op het menu.  Om van te watertanden!... 
We vragen een bijdrage van 2,50 EURO. 
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Dinsdag 23/04/2019: VALPREVENTIE: “Laat angst om te vallen je 
leven niet bepalen” 
Valpreventie,  blijf er even bij stilstaan! 
Kom meer te weten over de oorzaken en de gevolgen van val-
len en krijg waardevolle tips om een val te vermijden.  We 
gaan ook samen oefenen. 
GRATIS activiteit. Koffie/thee met versna-
pering  wordt aangeboden bij deelname. 

 
Donderdag 25/04/2019:  

Iedereen paraat voor onze maandelijkse TOP-activiteit.  Rolt het 
geluk deze keer uw kant op?  Wij vragen 0,50 EURO/kaartje. 

Vrijdag 26/04 + maandag 29/04/2019: BEWEGINGSACTIVITEIT: 
KUBB-SPEL 
Wist-je-dat-je: 
-helpt je om lichamelijk en mentaal fit te blijven, ook op oudere leeftijd 
-bevordert het geheugen, het concentratievermogen  
-is goed voor het hart, de bloedvaten en de longen 
-heeft een heilzame werking bij o.a. botontkalking, beroerte en depressie 
-helpt om langer zelfstandig en zelfredzaam te blijven 
-verbetert het humeur en geeft energie 
-verbetert de balans, wat het risico op vallen verkleint 

Opgelet: Sporten op oudere leeftijd brengt ook risico’s met zich mee, dus laat u adviseren en eventueel bege-
leiden. 
https://www.allesoversport.nl/artikel/waarom-sporten-en-bewegen-goed-is-voor-ouderen/ 

LDC ‘t Achterpoortje zet in op “meer bewegen”.  Onder begeleiding van de sta-
giaire spelen we Kubb, een spel dat iedereen kan spelen – oud én jong.  Het 
doel van het spel is de koning om te gooien, nadat reeds alle kubbs op de speel-

helft van de tegenstrever zijn 
omgeworpen.  Deze leuke activi-
teit wordt u gratis aangeboden. 

 
 
 

©http://www.kubbvm.com/rules/dutch.pdf 
 
 

Dinsdag 30/04/2019: Film: “Brabançonne” 

 
Brabançonne is een muzikale romantische komedie. Een 
Belgisch verhaal in het hart van Europa.  De Vlaamse harmo-
nie Sint-Cecilia en het Waalse En Avant zijn allebei geselec-
teerd voor de grote Europese finale. Wanneer de solist van 
Sint-Cecilia dood neerstort op het podium heeft Elke, doch-
ter van dirigent Jozef, een idee om alsnog hun finale te red-
den: de fantastische trompettist Hugues weghalen bij de 
Walen. Start om 14.00 uur. Deelname is gratis.  
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