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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 
 

1. Dienst 

2. Begeleider – soort eetsliertjes uit Azïe 

3. Langer worden – getal 

4. Voorzetsel – bijwoord 

5. Dissident land – bijwoord – zekere 

 

6. Latijn-Grieks – tegen de vlakte 

7. Ongezond – Godsdienst 

8. Bejaardenclub – gelijk 

9. Verhaal – dansgroep 

10. Drager - dunne 

Horizontaal : 

  1.Heerlijk – ster 

  2. Tel 

  3. Vrouw met drie geloften – 
gewas 

  4. Hooggeplaatste – leeg 

  5. Handelen – bevel 

  6. Boreaalse Scandinaven – 
stof 

  7. Soort kwellende genotzucht 

  8. In kleiner tal – verlost 

  9. Eilanders – molentje 

  10. Muzieknoot – deel van het 
lichaam 

Onze ‘Vastenpuzzel’ werd cor-
rect opgelost door Walter Mys 
die met de fles gaat strijken. 
Hier komt dan onze ‘Vijgen-
Na-Pasenpuzzel’. We wensen 
jullie veel puzzelplezier en 
reageer maar met velen, het 
is niet zo moeilijk !!! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 V A S T E N   A H A 

2   S N E E       O   

3     O   N L   O U D 

4   L E N T E   O Z O 

5 R   P A J O T T E N 

6 O L E   E N A M E   

7 T A N D   I S O   L 

8 A A     A D   E T A 

9 N R   L   A U D I O 

10   S L U I S T   A S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                    

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

 

Achteraan WZC De Reiger is men volop bezig met de aanbouw van vier nieuwe 

kamers op het gelijkvloers. 

In een latere fase wordt er boven deze kamers een nieuwe leefzaal gezet. Deze 
zal het oude dagverblijf van het Mezennest vervangen. 
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Info 
Moederdag zondag 12 mei wordt gevierd ter ere van het moeder-

schap. Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt echter per 
land. In Nederland, België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in 
mei. In het bisdom Antwerpen wordt Moederdag sinds 1913 op 15 augustus (Onze-Lieve-
Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie of Moederkesdag) gevierd. In Frankrijk is het Moederdag op 
de laatste zondag van mei - tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in 
juni. In Spanje wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd Ko-
ninkrijk valt Moederdag op de vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken voor Pa-
sen. 

In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van moeder. 
Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. 
Soms hebben de jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt. 

Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag en gaat te-
rug op de moedercultus in het klassieke Griekenland. De formele moedercultus met ceremo-
nies voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, werd overal in Klein-Azië beoefend op 
de ides (15e dag) van maart.[1] 

De katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus. 

In het Verenigd Koninkrijk is Mothering Sunday een christelijke feestdag, te vieren op de 
vierde zondag in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen, waaruit de huidige Britse variant van 
Moederdag is geëvolueerd. In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een Moeder-
dag zonder kerkelijke achtergrond. 

Pas in het midden van 19e eeuw werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd. In 1870 startte 
rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor Moederdag, 
een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Het suc-
ces kwam echter pas nadat Anna Marie Jarvis (1864-1948) uit Grafton (West Virginia) in 1907 
Moederdag begon te promoten als een dag van waardering voor moeders. In 1908 organiseer-
de zij de eerste Moederdag, vooral om haar moeder Ann Reeves Jarvis te herdenken, die in 
de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde Mother's Day Work Clubs had georganiseerd om 
voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee sloeg aan, en 
Jarvis zette door om meer mensen over te halen. In 1914 besloot president Woodrow Wilson 
dat elke tweede zondag in mei voortaan Mother's Day zou zijn, een nationale feestdag. 

De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de 
westerse wereld verspreid. In Nederland begon de traditie rond 1925. 

De Amerikaanse Moederdag was nog niet bekend toen de Antwerpse, liberaal denkende kun-
stenaar en schepen Frans Van Kuyck (1852-1915) in 1913 een Moederdag introduceerde op 15 
augustus, de feestdag van Maria, sinds 1124 de patrones van de stad. Het was de dag van de 
grote Mariaprocessie. Volgens de Antwerpse schepen was de sociale orde in het begin van de 
eeuw grondig verstoord door de ingrijpende modernisering. Zijn remedie: het herstellen en 
cultiveren van de waardigheid van de familie. Hiervoor moest volgens Van Kuyck alles inge-
zet worden op het in beeld brengen van de rol van de moeder in het gezin en de maatschap-
pij. Een speciale dag leek hem een ideale techniek. Van Kuyck mobiliseerde de plaatselijke 
pers en de scholen, publiceerde een scenario en zette een propagandacomité aan het werk. 
De kinderen en vader moesten moeder verrassen met versieringen, gelegenheidsversjes, 
bloemen, speciale broodjes en zelfs juwelen. 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 25 maart: Verjaardagsborrel 

Een hele bende met onze verjaardagsborrel doch er waren nog afwezigen we-
gens omstandigheden. Met een hapje en een drankje genieten en toosten op 
onze verjaardag! Vele verhalen uit vervlogen tijd, genietend van wat is ge-
weest. Zalige namiddag met de jarigen van de maand maart. Aan allen nog-
maals een dikke proficiat! 

Maandag 25 maart: Kokkerellen 

Een fris hapje om de eerste dagen van de lente goed in te zetten. 
Met behulp van onze bewoners maakten we een ham en prei slaatje, alsook een 
surimi slaatje. Deze serveerden we op een krokant, maar toch niet te hard 
toastje. En zo waren de hapjes af. Hierbij maakten we enkele wraps van zalm 
en Philadelphia. De hapjes werden gesmaakt. 
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Dinsdag 26 maart: Ontbijtbuffet Ooievaarsnest 

Op onze hoogste etage werd er een geweldig 
ontbijtbuffet uitgestald. Alle bewoners van het 
ooievaarsnest waren dan ook van de partij om 
eens uitgebreid te ontbijten. In compagnie 
smaakt alles veel beter en eten we natuurlijk 
ook ietsje meer…. Dank aan Rita (dochter van 
Gustave) om een handje toe te steken.  Zalig 
om onze bewoners te zien genieten! 

Dinsdag 26 maart: Optreden 
Broebelaars 

De vier Broebelaars waren 
weer van de partij voor een 
namiddag vertier. Ze speelden 
erop los. Met het nodige 
drankje erbij verliep alles vrij 
luchtig. Iedereen genoot, we 
zongen uit volle borst mee en 
er werd ook een dansje gepla-
ceerd. 

Donderdag 28 maart: Kiemen 

Ons maandelijks spel Bingo is deze maand gewonnen door Clara V.G. zij mocht 
alvast met de beker naar huis. De verdere top 5 bestond uit Frans D.L., Maria 
M., Marcella V.H. en Clara V.S zij gingen alle vijf met een lekker zakje paasei-
tjes naar huis. Iedereen bedankt voor jullie deelname, deelnemen is belangrij-
ker dan winnen. 
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Dinsdag 2 april: Ontbijtbuffet Zwaluwnest (K301-K315) 

Om 8u rook het ganse Mezennest naar vers gebakken broodjes, en heerlijke 
koffie. De mooi gedekte tafels en het buffet oogden mooi. Na een glaasje 
fruitsap konden we aanvallen, voor ieder wat wils. De eitjes met spek smaak-
ten. Iedereen genoot op zijn manier van al dit lekkers. Samen eten, samen ge-
nieten, het doet zo’n deugd. 

Donderdag 4 april: Modeshow Dimoda. 

Na een lekkere kop koffie kregen we 
een mooie defilé te zien van de nieuwe 
lente en zomercollectie. Voor ieder wat 
wils. Wie wou, kon kopen maar er was 
zeker geen koopverplichting. Er was 
heel wat volk aanwezig en het is ook 
echt vrouwelijk om te genieten van al 
dat moois. Na de show werd er a volen-
té gepast en gekocht. Het was weer een 
aangename namiddag en velen waren 
content met hun koop. 

Dinsdag 9 april: Mannenclub 

We wilden weer een beetje aan onze conditie 
werken, dus we haalden ons spel curling boven. 
Er werden gauw twee ploegen gemaakt en de 
strijdlust zat er meteen in. Voor de bewoners 
in rolstoel was het iets moeilijker maar ze lie-
ten zich zeker niet doen. We moesten op tijd 
een stopke inlassen om op adem te komen en 
een glaasje te drinken. Proficiat aan alle man-
nen voor hun inzet of om te supporteren. 
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Woensdag 10 april: kaartclubje 

Dit is een nieuw initiatief. Er wordt samen met de bewoners om de 2 weken op 
woensdag voormiddag gekaart. Op deze manier spelen we hun favoriete kaart-
spellen. Dit is een kleine gezellige activiteit met bewoners die vroeger altijd 
gekaart hebben. We hebben al verschillende kaartspellen gespeeld zoals: bie-
den, wiezen, pokeren en rami bridge. Plezier verzekerd! 

Woensdag 10 april: Jubileum Oswald en Liliane 

Een diamanten paar, hier bij ons in De Reiger”. Dat moet natuurlijk gevierd 
worden. Samen met familie en medebewoners werden Liliane en Oswald in de 
bloemekes gezet. Een lekker stuk taart met koffie smaakten heerlijk. De fami-
lie trakteerden ook nog met een glaasje bubbels of fruitsap om te toosten op 
het paar. Het was een gezellige bende. Burgemeester (ook in naam van onze 
Koning) en de directeur kwamen ook nog langs met bloemen en felicitaties. Wij 
wensen hen alvast nog fijne jaren samen hier met ons! 

Donderdag 11 april: 
Zapatta / O-lijf 

Vandaag konden we shop-
pen, er kwam een schoe-
nenwinkel langs en ook een 
kraam met ondergoed, 
kousen ,zakdoeken, nacht-
kledij….. Het was de ko-
mende en de gaande man, 
er werden heel wat schoe-
nen en bh’s gepast en ge-
kocht. De verkopers waren 
heel content en wij ook. 



10  Babiel - mei 2019 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

Dinsdag 16 april: Oma’s koken 

We werden serieus aan het werk gezet, een heleboel groenten lag op ons te 
wachten om fijn gesneden te worden. We maakten een lekkere maaltijdsoep. 
De sjalotten, paprika’s en bieslook gingen fijngesneden in de wok-schotel. 
Heerlijke geuren hingen in ons animatielokaal. Natuurlijk werd er ook goed ge-
proefd nadien als bedanking voor ons harde werk. Gezellige namiddag met de 
oma’s. 

Woensdag 17 april: Bezoek van de woonboot 

Een vijftiental kinderen van de opvang “Woonboot” brachten ons een bezoekje. 
Ze waren op hun Paasbest en hadden koekjes gebakken. Ze dansten in het rond 
en maakten een babbeltje met onze bewoners. Leuk om zien en iedereen ge-
noot op zijn manier. Dank aan de begeleiders om even binnen te springen in ons 
huis. 

Vrijdag 19 april: Paaszoektocht 

Vandaag vierden we Pasen met een heuse paaszoektocht. We verdeelden onze 
bewoners in 4 groepen die elk op zoek moesten gaan naar een groot ei. Om tot 
bij het grote ei te geraken, moesten er eerst kleine gekleurde eieren gezocht 
worden. Ook enkele quizvragen werden opgelost. Toen alle eieren gevonden 
waren, praatten we na met een tasje koffie en natuurlijk een paaseitje. 10 ge-
lukkige bewoners werden uitgeloot en ontvingen een leuk zakje met paaschoco-
lade.  
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Maandag 22 april: H. Mis Paasviering 

Er was heel wat volk op onze Paasviering. De H. Mis werd extra ondersteund 
door het zangkoor, die het geheel een extra toets gaven. Dank aan allen die 
hieraan bij gedragen hebben, alsook onze vrijwilligers. 

Dinsdag 23 april: Fietsen 

Het was zover, we trokken erop uit met de fiets. Er zijn twee fietsen beschikaar 
via het LDC ‘t Achterpoortje om samen met onze bewoners een fietstochtje te 
maken. Ook in het Blauwhof hebben ze een rolstoelfiets ter beschikking die we 
ook wel eens zullen testen. De zon scheen, er was wel wat wind maar zalig 
fietsweer. We trokken via den dijk richting Steendorp, omdat onze bewoners 
van Steendorp afkomstig zijn. Een bezoekje in hun voormalige buurt deed 
deugd, de herinneringen vlogen in het rond. Ook langs het Steengelaag bracht 
heel wat herinneringen naar boven. Onze stop was Scaldiana voor een verfris-
send drankje, ja dat hadden de fietsers en de genieters wel verdiend. Onze tel-
ler telde 18 km dat was toch niet slecht hé en ondertussen veel vitamine D op-
gedaan. 

Dinsdag 23 april: Hindernissenparcours 

Deze week is het de week van de valpreventie. Wij zetten dit in de kijker met 
een heus hindernissenparcours. Poetskarren, papiertjes, verlengkabels, … wer-
den in de weg gezet. Onze bewoners moesten op een zo veilig mogelijke manier 
aan de overkant geraken. Ook bij onze kinesisten werden ze getest op hun 
evenwicht en werden er verschillende spierversterkende oefeningen gedaan. 
We sluiten af met enkele tips: ‘probeer risico’s te vermijden, neem steeds 
steun en vraag op tijd hulp!’ 
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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 

 

           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) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Manicure op de kamers 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Bordspel (Mezennest) 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Kaartclub (Ooievaarsnest) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
14u00  Koffiemoment (Ooievaarsnest) 

            Verwenkoffie voor de bewoners van 

            het Ooievaarsnest 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

13u00  Uitstap naar Gaverland 

14u00  Snoezelen 
14u00  Sportanimo (Mezennest) 
            animatieve, sportieve activiteit 

            in de dagzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

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

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Mannenclub (animatielokaal) 
           voor alle mannen 
14u00  Bordspel (Lijsternest) 

14u00  Crea (knutselen) (Zwaluwnest) 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

12u00  36ste verjaardag van De Reiger 
            Feestmaaltijd in de feestzaal, 

            gevolgd door optreden Nathan 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 

14u00  Muziekbingo Eurosong (Feestzaal) 
           Iedereen welkom! 

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

Vrijdag 10 mei Woensdag 01 mei 

Maandag 13 mei 

Dinsdag 07 mei 

Vrijdag 03 mei 

Maandag 06 mei 

Woensdag 08 mei 

Maandag 20 mei 

Dinsdag 14 mei 

Donderdag 02 mei 

Donderdag 09 mei 

Woensdag 15 mei 

Donderdag 16 mei 

vrijdag 17 mei 



Babiel - mei 2019  13 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
           in het animatielokaal, voor alle 

            kooklustigen 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Kaartclub (Ooievaarsnest) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Tovertafel 
14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u00  Culturele namiddag (Feestzaal) 

            Iedereen welkom 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Verjaardagsborrel (Animatielokaal) 

            Voor de jarigen van mei 

14u00  Kokerellen (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Zwaluwnest) 

            na het ochtendtoilet ontbijtbuffet in 

           de dagzaal voor de bewoners van  

           k 316 tot en met k 331 
10u00  Wandelclub 

14u00  Bordspel (Ooievaarsnest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 

 

           Hemelvaartsdag 

 

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

 

 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek  

           (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Lijsternest) 

           na het ochtendtoilet ontbijtbuffet in 
           de dagzaal voor de bewoners van  

           k 201 tot en met k 215& 
09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Kaartclub (Ooievaarsnest) 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 
14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

Vrijdag 31 mei 

Woensdag 05 juni 

Dinsdag 21 mei 

Woensdag 22 mei 

Vrijdag 24 mei 

Dinsdag 28 mei 

Woensdag 29 mei 

Donderdag 23 mei 

Donderdag 30 mei 

Maandag 03 juni 

Dinsdag 04 juni 

Maandag 27 mei 
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Jarigen in mei 

 

 

 

 

 

Maria Verhelst K 318 02 mei 84 jaar 

Eveline Volckerick K 019A 06 mei 96 jaar 

Mariette Willems K 110 06 mei 93 jaar 

Julia Vermeulen K 223 07 mei 86 jaar 

Maria De Meester K 105 08 mei 73 jaar 

Rita Prové K 018 10 mei 74 jaar 

Gustaaf Mettepenningen K 402 12 mei 95 jaar 

Blondina De Bruyne K 410 13 mei 88 jaar 

François De Buyser K 006 14 mei 81 jaar 

Anny Staes K 108 15 mei 85 jaar 

Maria Vermeulen K 001 20 mei 87 jaar 

Rachelle Noens K 224 21 mei 88 jaar 

Alfons Leeman K 210 25 mei 85 jaar 

Etienette Goeman K 330 26 mei 88 jaar 

Ivo Pepermans K 005 26 mei 65 jaar 

Etienne Brys K 125 29 mei 85 jaar 

    

Jozef Soet K 322 04 juni 91 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Verhuisd 

 

Liliane Smet 
k 204 
26 maart 2019 

Anna Van Daele 
k 303 

15 april 2019 

Dany Gosselin 
k 316 
08 april 2019, verhuisd naar ander woonzorgcentrum 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bernadette Cathoir 
k 303 
29 maart 2019 

Maria De Gendt 
k 101 

14 april 2019 
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Kortverblijf 
Lisette Heyndrickx 
k 414 
opname 27 maart 2019 
ontslag 04 april 2019 

Willy Van Strijdonck 
k 130 

naar ander kortverblijf 05 april 2019 

Iréna De Meulenaer 
k 310 KV 
13 april 2019 terug naar huis 

Paula Valkaert 
k 130 

opname 15 april 2019 

Lisette Caluwaert 
k 310 KV 
17 april 2019, opname 

Ivonne Cornelis 
k 414 

opname, 18 april 2019 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 26 maart : Ontbijtbuffetje Barkendeir 

Iedereen was er graag bij om te komen smullen van het overheerlijke buffet. 
De heerlijkste geuren waarden overal rond. Na het eten werd er nog lang nage-
noten van een lach en een zwans en vele tasjes koffie. 

 

Woensdag 27 maart : Gebedsdienst en snoezelen 

Diaken Marc kwam voorgaan in een drukbezette gebedsdienst en na de middag 
werd er gesnoezeld, er werden handen gemasseerd en nagels gelakt. 

Maandag 01 april : Winkeltje, bib en wandelen 

Het was best een lekker weertje : tijd om 
na de middag eens even, met een ietwat 
fris windje in ons haar nog, buiten te 
gaan in groepjes van telkens 2. De pétan-
que-spelers met Liliane en onze eigen mr. 
Van Der Schueren, een echte topspeler  
waren dan al een tijdje druk in de weer 
op beide banen. We zaten wat te kijken 
in het zonnetje. Naast ons ‘stookkot’ 
bloeien de forsythia’s. We voelen ons he-
lemaal opgekikkerd want de lente is 
daar ! En ’s morgens kwam ons winkeltje 
rond met Ronny net als de bibliotheek met Inge. Laat u maar horen als u iets 
nodig hebt of een boek wil lezen. En dat is geen aprilvis !!! 

Dinsdag 02 april : Handverzorging (massage), Uno 

Op de Barkendeir was het in de namiddag behoorlijk druk voor het kaartspel 
Uno. Onze trouwe spelers en speelsters konden na afloop genieten van een 
drankje in de cafetaria. Onze residenten op ’t Gelaag konden dan weer genie-
ten van ene snoezelmoment en een handmassage. 
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Woensdag 03 april : Gebedsdienst, Zangkoor, bewegen 

Vandaag bij onze ‘beweegactiviteit’ haalde we de parachute nog eens boven 
omdat we dit enkel met een klein groepje kunnen doen. Het grote doek bolder-
de op en neer en het was een kleurige plezante bedoening waar onze residen-
ten graag aan komen meedoen, zo bij het podium. De zangnoten benden op ’t 
Gelaag klonken door klonken tot in de gang. Het enthousiasme was weer groot 
en de opkomst talrijk. Zelfs de allerstilsten fleuren er van op. 

Donderdag 04 april : Kamerbezoekjes Ergo  

Dit is altijd een mooie gelegenheid om iedereen eens aan bod te laten komen 
voor wat extra aandacht, waarbij we rustig de tijd  kunnen nemen. 

Maandag 08 April : Bezoek aaidieren 

In onze Cafetaria was het in de namiddag een drukte, niet alleen van familie, 
vrienden en residenten maar ook van de dieren die op bezoek kwamen. Een kar 
volgeladen met dwergkonijntjes ( op één Vlaamse reus na ), cavia’s en kippen 
en vergezeld van animatrice Inge met  aan de leiband 2 schapen, werd naar bo-
ven getransporteerd. De dieren werden één voor één op de schoot gezet van 
onze bewoners en voor alle veiligheid werd er een knuffeldoekje opgelegd. 
Sommige residenten genoten zo dat zij deze aaidieren nooit meer zouden los 
willen laten. Het was erg mooi om zien ! 
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Dinsdag 09 april : Zwemmen en wafelbak ’t Gelaag 

We gingen samen zwemmen met enkele bewoners (en collega’s) van de Reiger. 
Het was behoorlijk druk in het zwembad vanwege de paasvakantie, omdat er 
nu éénmaal veel kindjes verlof hebben en komen genieten van ons mooie nieu-
we zwembad. Ondanks dat echt zwemmen moeilijk was, vonden onze bewoners 
het leuk om te zien hoe al deze kinderen zich amuseerden in het water. De 
temperatuur van het water was lekker warm. Het was voor onze bewoners dan 
ook een zalig moment om te ontspannen. Na het zwemmen ( meest wat 
‘baksteenslag’ gezien de veilige diepte van slechts 80 cm ) genoten we nog van 
een drankje en konden we nog gezellig samen kletsen in de cafetaria. 

Woensdag 10 april : Curling, bloemschikken Pasen 

Voor het curlingspel waren we verdeeld in de ‘gele’ en de ‘blauwe’ ploeg. Er 
werd druk geschoven en gedaan op het groene tapijt. Er zaten echte specialis-
ten bij. ‘s Namiddags werden er paasbloemstukjes gemaakt door onze bewo-
ners. 
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Vrijdag 12 april : Markten 

Vroeg in de morgen reden we met de be-
woners van den Barkendeir richting markt 
te Temse. De temperatuur was nog niet 
zo aangenaam maar we hadden ons goed 
aangekleed. Van zodra we op de markt 
waren werd er gekocht :  kleren , kaas, 
snoep, naaigaren…..Daarna gingen we nog 
een koffietje drinken bij Rita in het stam-
café van vrijwilliger Eddy Van Walle waar 
we altijd goed onthaald worden. Meestal 
komen we vrijwilligster Huguette met 
haar echtgenoot wel tegen bij Rita. Wat 
een gezellige sfeer !!!!! 

Zondag 14 april : Lenteconcert Arbeid en Kunst 

In onze cafetaria was het een hele  drukte met een vijfendertig residenten. Een  
vijftigtal bezoekers woonden dit schitterde lenteconcert bij, dat in opperbeste 
sfeer een gezellige doorgang vond. Onze residenten genoten bij een lekker 
drankje van de prachtige muziekstukken en zo deden ook de muzikanten ach-
teraf. Bedankt en we kijken natuurlijk alweer uit naar volgend jaar!!!! Met 
dank aan onze vrijwilligers !  

Maandag 15 april : bibliotheek en sjoelen 

Me een boek, al dan niet met grote letters, kun je even heerlijk wegdromen. 
Inge kwam weer rond met een heleboel nieuwe boeken en daarna lieten we de 
schijven nog eens knallen. De meeste vaste spelers hebben dat heel goed in de 
vingers op den Barkendeir. 
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Dinsdag 16 april : Klein ontbijt ’t Gelaag, wafelbak 

Op het ’t Gelaag was het een klein 
ontbijt met onze mannen alleen !!! 
Het verliep rustig en ieder op zijn 
manier liet het hem smaken. In de 
namiddag bakten we wafeltjes in 
de cafetaria voor de jarigen van de 
maand april :  Mevr. De Souter , 
Mevr. De Ryck, Mevr. Brys en Maria 
De Schepper  van den Barkendeir : 
het was een flink rijtje ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 april : Baloe op bezoek 

Onze dappere kleine vriend verhuisde en ‘verknuffelde’ van schoot naar schoot. 
Tegen de middag had hij dan ook al een heleboel residenten gelukkig gemaakt, 
zodat hij toch wat moekes was en van gelukzaligheid spontaan bij zijn baasje 
op schoot en slaap is gesukkeld … …. tot de volgende keer Baloeke : we zien u 
zo graag komen ! 

Donderdag 18 april : Voorleesmiddag Het Gelaag 

Onze twee voorleessters, Greet en Maria konden weer een uurtje boeiend ver-
tellen en teruggrijpen naar de tijd van toen. Wij  verwachten hen terug op 23 
mei. 

Dinsdag 23 april : Paasviering, uitstap ’t Gelaag, winkeltje :  

Lambert Luamba in concelebratie met Diaken Mark en zijn echtgenote gingen  
voor in de plechtige Paasviering voor gans ons Woonzorgcentrum. Er waren heel 
wat ‘misgangers’ om hun ‘Pasen te houden’. In de namiddag trokken we dan 
met een viertal bewoners van ’t Gelaag naar het Koopcentrum in Sint-Niklaas. 
We genoten er van een ijsje en een pannenkoek of wafel en hadden veel ple-
zier in het winkelen. Vooral bij het bewonderen van de modeafdeling in den 
‘Hema’ . Passen hebben we toch maar niet gedaan… en bij de elektrowinkel ha-
len we altijd een extra speciale rugmassage. Dank aan de begeleidende vrijwil-
ligers : we keerden naar huis met niks dan tevreden gezichten ! Intussen trok 
ons Inge ook nog eens met haar winkeltje rond : we waren ‘goed bezig’. 
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Woensdag 24 april : Quiz  en valpreventieparcours  

Zoals ieder jaar moeten onze residenten voor de valpreventiequiz een ge-
blinddoekt parcours afleggen, de meesten actief, de anderen passief. 

Het is een grappige gebeurtenis maar daarnaast : deze activiteit zorgt telkens 
voor een heel persoonlijke ervaring van het valgevaar dat overal op de loer 
ligt (vooral op de grond) en de reacties die we normaal gezien hebben als het 
de verkeerde kant op gaat. Evenwicht(-sreacties) en zo mogelijk handenvrij 
stappen zijn daarbij heel belangrijk. En niet te veel zaken laten rondslinge-
ren.  

Er komen in de quiz dan extra vragen aan bod die tot nadenken stemmen : 
welk veilig schoeisel doen we aan, vergeten we niet het licht aan te doen als 
we ’s nachts moeten opstaan etc. etc. ? 

De dames en heer van Den Barkendeir wonnen met een kleine voorsprong de-
ze quiz. Maar ook de straffe kwissers van ‘t Gelaag konden met een prijs naar 
huis. 

En er was één tegendraadse kwisser (Barkendeir) vast overtuigd van het feit 
dat een koe over 5 spenen beschikt. Wij gingen te rade bij een andere kwisser
-ervaringsdeskundige (’t Gelaag), die ons kon verzekeren dat het in de regel 
om 4 exemplaren gaat en dat hij nooit iets anders heeft gezien. 

Kortom  u zal begrijpen  : het was een plezante middag, maar ook leerrijk !!!! 
Wij tonen u nog enkele foto’s. 
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Even over denken 
In mei legt ieder vogel zijn ei. Het groen breekt door en alles ziet er fris en 
jeugdig uit en er zijn overal bloeiende en geurige bloemen. De avonden kunnen 
lang en zacht zijn, terwijl de merel fluit. Hier en daar ontluikt een prille lief-
de. Kan er een mooiere maand zijn?  Vroeger trokken we dan omdat de mei-
maand toch de Mariamaand is te voet naar Gaverland of Scherpenheuvel en er 
werden na de dagtaak door de jongelui extra ‘wijmekes’ geplekt dat het een 
lieve lust was. Vanuit ons Blauwhof trekken we deze maand alleszins in twee 
ploegen naar Melsele om te gaan ‘beewegen’. Speciaal in onze streken vieren 
we  daarenboven op zondag 12 mei reeds Moederdag ! De dertiende, de dag na-
dien, houden we modeshow met Dimoda : wij bevelen dat bij iedereen (!)  van 
harte aan ! De dag erna  komt dan weer OKRA bij ons wafeltjes bakken. Er is 
een bijzonder muziekconcert op vrijdag 17 mei  en we trekken ook weer naar 
de markt, precies een week later. En op zondag 26 mei zijn het Europese, Bel-
gische (Federale) en Vlaamse verkiezingen ! Het wordt dus een levendige 
maand, bruisend van energie …. 

 

Vrijwilligersnieuws 
Wij leven heel erg mee met Diaken André De 
Sloover bij het overlijden van zijn echtgenote Mari-
ta Mees. Marita was reeds geruime tijd bij ons vrij-
willigster bij de maaltijdgroepen, uitstapjes, bede-
vaarten en  gebedsdiensten en we konden altijd op 
haar beroep doen. Zo leeft ze in onze herinnering 
voort. Namens alle vrijwilligers hier, onze residen-
ten en het voltallige personeel en directie in ons 
Blauwhof wensen wij André en zijn familie nog-
maals veel sterkte toe ! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 
14u00  Hoger-lager (Barkendeir) 

 

10u45  gebruikersraad 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 
13u30  Sjoelen (Barkendeir) 

 

08u30  Klein ontbijt (‘t Gelaag) 
15u00  Wandelnamiddag (‘t Gelaag) 
15u00  Kamerbezoek (Barkendeir) 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

           Moederkensdag 

 

14u00  Dimoda modeshow 

 

14u00  Wafelbak OKRAé 

 

10u30  Gebedsdienst met Diaken Marc 
15u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

15u00  Tovertafel (Barkendeir) 

 

14u00  Huishoudelijke werkjes (Ergo) 

 

14u00  Muziekconcert (cafetaria) 

 

10u30  Bibliotheek 
14u00  Over vroeger (‘t Gelaag) 

14u00  Uno (Barkendeir) 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

10u30  Gebedsdienst 

13u30  Uitstap Gaverland (Barkendeir) 

14u00  Knutselen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Voorlezen Bibliotheek 

 

09u00  Marktdag met het Gelaag 
14u00  Schoonheidssalon 
14u00  Wafelenbak (Barkendeir) 

 

           Europese, Belgische en Vlaamse 
           parlementsverkiezingen 

 

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

14u00  Voorlees Bibliotheek (Ergo) 

13u30  Uitstap Gaverland (‘t Gelaag) 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen 

 

           O.L.H. Hemelvaart 

 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u00  Bibliotheek 
14u00  Cinema Roxy 
14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

10u30  Koken (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekjes (‘t Gelaag) 

17u00  Croque monsieurs (‘t Gelaag) 

 

10u00  Eucharistieviering 

14u00  Zangkoor (Ergo) 

 

15u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

Vrijdag 17 mei 

Zondag 26 mei 

Maandag 27 mei 

Donderdag 09 mei 

Maandag 13 mei 

Dinsdag 21 mei 

Woensdag 22 mei Maandag 06 mei 

Woensdag 08 mei 

Woensdag 15 mei 

Donderdag 16 mei 

Dinsdag 14 mei” 

Donderdag 23 mei 

Vrijdag 24 mei 

Maandag 20 mei 

Donderdag 30 mei 

Dinsdag 07 mei 

Woensdag 29 mei 

Maandag 03 juni 

Dinsdag 28 mei 

Dinsdag 04 juni 
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Woensdag 05 juni 

Zondag 12 mei 

Donderdag 06 juni 
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Jarigen in mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

 

 

 

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 

Johannes Harvent K 010 03 mei 82 jaar 

Roger Smet K 154 04 mei 77 jaar 

Adrienne Wagemans K 158 12 mei 91 jaar 

Albertus Rooms K 012 16 mei 93 jaar 

Eugenie Leeman K 024 18 mei 83 jaar 

    

Francina De Wachter K 141 04 juni 88 jaar 

Jean-Jacques Vanderzypen 
k 133 

08 april 2019 

Georgette Lippens 
k 149 
01 april 2019 

Albertus Rooms 
k 012 
08 april 2019 
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Hebben ons verlaten 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Lippens Georgette, flat 242 

is op 01 april 2019 verhuisd naar WZC ‘t Blauwhof 

Maria De Cauwer 
k 013 

08 april 

Annie Bollaert Flat 251 13 mei 85 jaar 

Maria Van Raemdonck Flat 124 23 mei 85 jaar 

Hendrik Kegels Flat 244 24 mei 87 jaar 

Lisette Scheppers Flat 240 24 mei 89 jaar 

Liliane De Wilde Flat 133 30 mei 75 jaar 
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Louisa Van Cleemput 
k133 
29 maart 2019 
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Een woordje van Sofie… 

 

We kregen dit jaar zomerse temperaturen tijdens 
het paasweekend. Het goede weer zorgde ervoor 
dat veel mensen naar buiten trokken om een wan-
deling te maken, een dagje door te brengen aan de 
kust, een drankje of verkoelend ijsje te nuttigen 
op één van de vele terrasjes,…  

 

Zon op je snoet…dat doet werkelijk goed! 

 

Het warme weer heeft echter ook zo zijn gevaren. Oplettendheid is daarom 
steeds noodzakelijk. Eigen aan België is dat het weer onvoorspelbaar is (ook al 
proberen Frank of Sabine ons zo goed mogelijk te informeren). Het is daarom 
erg belangrijk om je steeds zo goed als mogelijk voor te bereiden op de komst 
van warme dagen. Ga je naar buiten wanneer het warm is, neem dan altijd wa-
ter met je mee. Ook zonnecrème smeren, zelfs buiten de zomer, is geen over-
bodige luxe. De spoedafdelingen worden bij de eerste zonnestralen immers 
steeds overspoeld met mensen die kampen met een zonneslag en/of uitdro-
gingsverschijnselen. Uiteraard willen we jullie hiervoor behoeden. Eén kopje 
koffie bij iedere maaltijd volstaat echt niet! Gemiddeld heeft een volwassene 
per dag een 2 liter water nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voel jij je niet lekker op een heel warme dag? Drink dan meteen meer water, 
zoek een koele plek op en rust. Bel onmiddellijk je arts als je twijfelt. Reageer 
jij of iemand anders abnormaal (braken, overvloedig zweten, kortademigheid, 
verwardheid, bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hart-
slag) op de warmte? Waarschuw dan onmiddellijk de spoeddiensten (112). Koel 
de persoon zo goed mogelijk af en pas eerste hulp toe als dat nodig is. 



Babiel - mei 2019  29 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Ik was er “geire” bij 

Dit was april 2019… 

Dinsdag 02/04/2019: Film: “On body and soul” 
 
Met de film: “On body and soul” wilden we autisme on-
der de aandacht brengen. Op dinsdag 2 april 2019 was 
het immers Wereldautismedag. Een ideaal moment om 
even stil te staan bij het thema.  

Over de film waren de aanwezi-
gen het eens. Ze vonden het een zéér speciale film 
waarin de emoties van de acteurs ook werden ge-
toond aan de hand van de dieren die in de film voor-
kwamen. Het genre film was even wennen maar de 
filmliefhebbers verzekerden ons dat het absoluut de 

moeite waard was om de film te bekijken omwille van een 
aantal spraakmakende scènes. 
 
Donderdag 04/04/2019: Infosessie: Gezond slapen 

Een gezellig groepje kwam samen tijdens de infosessie.  Achteraf bleken de 
tips om beter te kunnen slapen zeer bruikbaar (over o.a. kussens, matrassen, 
bedden, crèmes en oliën). 

Vanuit LDC ’t Achterpoortje geven we zelf ook graag een aantal slaaptips mee! 

 Lig je vaak te piekeren in bed en val je hierdoor moeilijk in slaap? Probeer 
dan een dagboek bij te houden. Je problemen van je afschrijven kan wer-
ken. Een andere manier om het piekeren te stoppen is afleiding. Concen-
treer je op wat je voelt in plaats van op je gedachten. Geniet van de 
zachtheid van je lakens, de warme cocon van je bed,… Voor je het weet 
ben je in dromenland. 

 Gebruik het uur voor je naar bed gaat geen beeldschermen meer. De licht-
intensiteit van die schermen is meestal veel te sterk afgestemd, waardoor 
je jezelf net lichttherapie geeft om wakker te worden in plaats van jezelf 
te kalmeren zodat je in slaap kunt vallen. 

 Door de tijd die je in bed doorbrengt 
te beperken, zal je slaap vanzelf ver-
beteren. Slaap je nog niet na twintig 
minuten, sta dan op. Ga iets anders 
doen dat kalmeert zoals lezen of 
naar muziek luisteren en probeer het 
dan opnieuw. 

Aan iedereen 
een goede nachtrust gewenst! 
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Vrijdag 05/04/2019: Voorstelling Rusland 
Veel belangstellenden ontdekten allerlei weetjes over het dagelijks leven in 
Rusland.  Enkele deelneemsters aan Babbelonië verschenen in typische kleder-
dracht.  Het knappe geslaagde optreden van een schattige balletdanseres liet 
niemand onberoerd.  Het meisje voerde de dans “Zwanenmeer” van Tsjaikov-
ski perfect uit, en dat op zo’n jonge leeftijd.  Applaus mocht dan ook niet 
ontbreken.  De lekkere proevertjes werden gesmaakt.  Nazdrovje! 

Dinsdag 09/04/2019: Infosessie: Diabetes type 2 

Een mooie opkomst voor de infosessie rond Diabetes type 2.  Speciaal voor deze 
gelegenheid werden er koekjes voorzien die geschikt waren voor diabetespati-
ënten.  Er werden vooral tips gegeven omtrent gezonde voeding, wat uiteraard 
voor eenieder van belang is.  
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Vrijdag 12/04/2019: Oude ambachten: mandenvlechten 
Jef, een fervent mandenvlechter kwam langs in ons lokaal 
dienstencentrum. Hij schonk een mand die hij eerder had 
gemaakt weg. Iedere aanwezige maakte kans op deze 
mooie prijs. Tijdens de live-demo mandenvlechten werd 
een mooie mand gemaakt. Jef sprak gepassioneerd over 
zijn hobby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 16/04/2019: P A A S O N T B I J T 
Een vol huis én gezelligheid troef tijdens het paasontbijt.  Een op-en-top ver-
zorgd ontbijt dankzij de goede zorgen van het keukenteam en de medewer-
kers van het LDC,  waarvoor dank.  De flyertjes met vragen achterop om een 
gesprek op gang te brengen bleken eveneens een voltreffer. Door een perfecte 
organisatie verliep alles vlot!  Lovende commentaren achteraf bleven dan ook 
niet uit. 
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Dinsdag 16/04/2019: MULTIMEDIA: Apps voor senioren 

De aanwezigen kregen heel wat tips om nóg meer te kunnen genieten van die 
smartphone.  Heel wat apps werden uitgelegd met betrekking tot o.a. gezond-
heid, weer, mobiel bankieren, hersengymnastiek, … Kortom,  teveel om op te 
noemen. Alle leergierigen wensten onmiddellijk een vervolgsessie vast te leg-

gen… en dat horen wij toçh zo graag . Bedankt aan onze vrijwilliger Lorenzo 
voor de voorbereiding en het geven van de les! 

Woensdag 17/04/2019: Bloemschikken : PASEN 

Een prachtige compositie werd gemaakt door de 
creatievelingen tijdens de workshop bloemschik-
ken. Uiteraard stond deze workshop helemaal in 
het teken van Pasen. Eitjes konden dan ook in het 
bloemstuk niet ontbreken. 

Donderdag 
18/04/2019: CREA : PAASKONIJN 

Met wilgentakken een prachtig paaskonijn 
maken en terwijl volop genieten op ons zon-
overgoten terras.  En gelijk hebben ze… De 
creatie is een waar pronkstuk! 

 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 23/04/2019: 
VALPREVENTIE: “Laat angst om te vallen je leven niet bepalen” 
 
Van 22 tot 28 april is het de week van de valpreventie. Omdat ons LDC erop ge-
richt is om mensen zo lang als mogelijk thuis te kunnen laten wonen, organi-
seerden we een infosessie rond het thema valpreventie.  
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Tips:  

 Ga voor een veilig huis! 
O Bevestig matten met antisliplaag of strips 
O Kleef antislip op traptreden 
O Haal losliggende snoeren weg 
O Zorg voor voldoende verlichting 
O Plaats dingen die regelmatig gebruikt worden binnen handbereik  
O Gebruik een stevige en stabiele trapladder  

 Zorg voor je voeten! 
O Je draagt best goed schoeisel dat de hele voet omsluit, een stevige, 

platte zool met reliëf heeft en een goede sluiting (velcro of veters) 
heeft. 

 Kijk uit met je ogen! 
O Draag een bril als je er een nodig hebt 
O Leen geen bril van iemand anders 
O Reinig dagelijks uw brilglazen 
O Ga naar de oogarts als je voelt dat jouw ogen achteruitgaan, en ga re-

gelmatig op controle 
O Leg jouw bril op een vaste plaats of gebruik een brilkoordje 

Meer tips? Vraag er gerust naar bij centrumleider Sofie. 

Er was veel leute en plezier tijdens deze sessie.  Een groot aantal deelnemers 
kreeg relevante info,  maar wat het vooral tof maakte was de integratie van en-
kele oefeningen tijdens het spel “ganzenbord”.  Enkel tevreden gezichten ach-
teraf!  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u00  Actuaquiz 
               Wat bracht 2019 tot dusver? 
14u00 tot 17u00  bewegingsactiviteit 
                door stagiair : Stoelnetbal 
 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u30 tot 16u00  Bezoek van Reptischool 

                           € 7,50 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u00  Kleur– en stijladvies :  

                Katty Vercauteren        € 5,00 

14u00 tot 17u00  bewegingsactiviteit 
           door stagiair : Bewegingsspelletjes 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u00  bewegingsactiviteit 
           door stagiair : Bewegingsspelletjes 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Curling 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Infosessie :  
                Hulpmiddelen voor thuis 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
13u00 tot 15u00  Wereldbuffet en praat- 

         café : o.a. proeven hapjes      € 1,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 15u00  Infosessie : 
                    bewegen op verwijzing 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Film : Intouchables 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken      € 5,00 

 

14u00 tot 17u  Bingo              0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
13u30 tot 16u30  Kennismaking oude 
           ambachten : Houtdraaien 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  Kookworkshop :  

                          Wereldkeuken       € 2,50 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 15u30  Was het vroeger beter? 

                     € 2,50 (inclusief koffie / thee) 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u00 tot 15u00  Infosessie :  
                          stoppen met roken 

Woensdag 08 mei 

Maandag 06 mei 

Woensdag 29 mei 
Woensdag 15 mei 

Vrijdag 10 mei 

Dinsdag 07 mei 

Dinsdag 21 mei 

Maandag 13 mei 

Donderdag 09 mei 

Dinsdag 14 mei 

Vrijdag 17 mei 

Maandag 20 mei 

Woensdag 22 mei 

Donderdag 23 mei 

Vrijdag 24 mei 

Maandag 27 mei 

Dinsdag 28 mei 

Vrijdag 03 mei 

Donderdag 16 mei 
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Dit wordt mei 2019… 
Vergeet niet om je vooraf in te schrijven voor de activiteiten bij de mede-
werkers van LDC ’t Achterpoortje. Kan je toch niet komen, annuleer dan tij-
dig. Zo vermijd je dat de kost van een activiteit toch doorgerekend wordt. 

Enkel door een correcte inschrijving en tijdige annulatie kunnen we de aankoop 
van materialen voor een activiteit correct inschatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 03/05/2019: Actuaquiz: Wat bracht 2019 tot dusver? 

Volg jij het nieuws op de voet of lees je al eens de krant? Denk je op de hoogte 
te zijn van de nieuwsfeitjes uit 2019?  Doe dan zeker mee aan onze actuaquiz 
en ontdek het meteen. Laat die hersenen maar kraken!   
Gratis activiteit. De winnaar ontvangt een leuke prijs. Start om 14.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 03/05/2019: Bewegingsactiviteit: STOELNETBAL 

De stagiaire laat jullie kennismaken met stoelnetbal.  Spelers zitten op een 
stoel en proberen zoals in volleybal om de bal bij de tegenstanders op de grond 
te krijgen, na eventuele passes. Uiteraard is deelnemen belangrijker dan win-
nen!  Deze activiteit wordt u gratis aangeboden. Start voorzien om 14.00 uur.  
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Maandag 06/05/2019: Bezoek REPTISCHOOL 
 
Reptielen en amfibieën op bezoek in ons LDC! Kom kennismaken met deze 
mooie, coole en unieke diersoorten en bereid u voor op de aanwezigheid van 
slangen, hagedissen, schildpadden, kikkers en salamanders! Grijp deze kans om 
de dieren aan te raken en zelfs vast te houden! Uiteraard mag u ook gewoon 
kijken. Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van 7,50 EURO. Koffie/thee 
wordt aangeboden bij deelname. Wij verwelkomen u graag om 14.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 09/05/2019: Kleur- en stijladvies door STYLISTE   
 
Niet alleen woorden maar ook kleuren kunnen je persoonlijkheid bepalen… Wil 
je voortaan ook stralen in je outfits en ben je benieuwd naar de stijltips die 
styliste Mevr. Vercauteren voor jullie in petto heeft?  Schrijf dan snel in! Het 
publiek wordt actief betrokken bij deze voordracht, dus hadden wij graag da-

mes én heren in het publiek .  Voor deze activiteit betaalt u 5 EURO.  
We starten om 14.00 uur. Koffie/thee wordt aangeboden bij deelname. 
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Donderdag 09/05/2019 en vrijdag 10/05/2019: BEWEGINGS-SPELLETJES 
met stagiair 
 
LDC ‘t Achterpoortje zet in op “meer bewegen”. De stagiair biedt activiteiten 
aan op maat rekening houdend met ieders fysieke mogelijkheden.  Een greep 
uit het aanbod: Fop-bal, vragenbal, dobbelen met opdrachten, uitbeelden en 
mijnenveld.  Gratis activiteit.  Start voorzien om 14.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 14/05/2019: CURLING 
 
Lukt het u om de hoogste scores te verzamelen (= middelpunt van de cirkel)?  
Sportievelingen WELKOM vanaf 14.00 uur voor deze gratis bewegingsactiviteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 16/05/2019: INFOsessie: HULPmiddelen voor thuis 

In samenwerking met de ziekenfondsen 
wordt een breed scala aan hulpmidde-
len voorgesteld.  Volgende thema’s 
worden o.a. behandeld: mobiliteit, 
alarmsystemen, dagelijks toilet, ver-
zorging, hulpmiddelen in keuken en 
slaapkamer, beweging en ontspanning… 
Deze interessante activiteit wordt gra-
tis aangeboden en start om 14.00 uur. 
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Vrijdag 17/05/2019: W E R E L D B U F F E T – praatcafé -proeverij 

In samenwerking met Babbelonië bieden wij jul-
lie overheerlijke wereldse HAPJES aan.  PROEF 
letterlijk van VERSCHILLENDE CULTUREN! Ga na-
dien gezellig in gesprek met elkaar. Voor deze 
activiteit betaalt u 1 EURO. We starten om-
streeks 13.00 uur na afronding van het middag-
maal. 

 
Maandag 20/05/2019: 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. Meer weten? Kom dan naar de infosessie waarvan de 
start is voorzien om 14.00 uur. Koffie/thee wordt aangeboden bij deelname. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 21/05/2019: Film: “Intouchables” 

 
Feelgoodfilm. Miljonair Philippe is aan een rolstoel ge-
kluisterd en  woont in Parijs. Driss woont in een van de 
grimmige voorsteden. Verdient de jonge Senegalees zijn 
geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uit-
kering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plots zit 
Driss met een baan opgescheept, als verzorger van Philippe. 
Met tomeloze energie zet hij Philippe's stijve huishouden 
binnen de kortste keren op z'n kop!  Gratis activiteit. De 
vertoning start om 14.00 uur. 
 

Woensdag 22/05/2019: Bloemschikken 

Ditmaal werken we met Roos en Lisianthus 
en rijgen we blad.  Bewonder nadien je ei-
gen precisiewerkje!  Er wordt een bijdrage 
van 5 EURO gevraagd. We starten om 14.00 
uur. Inschrijven kan tot één week op voor-
hand. 
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Donderdag 23/05/2019:  

Bingoballetjes rollen weer uit de trommel!  Zorg dat je er opnieuw bij bent en 
hopelijk schop je het tot aan onze  Of doet u 
enkel mee voor de ? U neemt deel tegen 0.50 EURO/kaartje. 
Start vanaf 14.00 uur.  
 
Vrijdag 24/05/2019: OUDE AMBACHT: demo HOUTDRAAIEN 
Houtdraaien was een belangrijke ambacht in onze streek. 
Kom langs op de live-demonstratie en kijk hoe men tollen, 
rammelaars, enz… maakt! Maak er een écht familie-
gebeuren van en/of probeer zelf eens iets te creëren. 
 
Maandag 27/05/2019: Kookworkshop: WERELDKEUKEN 

We duiken opnieuw de 
keuken van het kidsresto in en maken aller-
lei gerechtjes van héél ver weg.  De wereld 
ook op uw bord? U betaalt 2,50 EURO. Start 
vanaf 14.00 uur.  
 
 

 

Dinsdag 28/05/2019: Was het vroeger beter? 
Klopt dat? Was het vroeger werkelijk beter?  Of zien 
we door de gekleurde bril van de nostalgie? Hoe snel 
gaat de evolutie en was die van alle tijden? Lieve Ma-
riën begint haar verhaal met het levensverhaal van 
haar grootmoeder, geboren in 1898. De boeiende uiteenzetting start om 
14.00 uur. U betaalt een bijdrage van 2,50 EURO.  Koffie/thee wordt aangebo-
den bij deelname. 
 

Woensdag 29/05/2019: INFOsessie: STOPPEN met ROKEN! 

Stoppen met roken is niet makkelijk. Soms is de hulp van een tabakoloog aange-
wezen. Hoe blijf je blijvend gemotiveerd en voorkom je herval? Waarom is het 
zo belangrijk om te stoppen? Tijdens de infosessie worden deze en andere vra-
gen beantwoord. Iedereen welkom voor deze gratis activiteit vanaf 14.00 uur.  
Koffie/thee wordt aangeboden bij deelname. 
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