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Kruiswoordraadsel 

Verticaal  
1. Afgelasten 

2. Uit – lengtemaat – oud verhaal 

3. Televisie – slechte vrouw 

4. Ronde – werk 

5. Lidwoord 

 

6. Tijdsopname 

7. Röntgen 

8. Ongepast bang – reeds 

9. Bosdiertje – Multiple sclerose 

10. Inwoner van Afrika 

Horizontaal : 

1. Windberg – kleintje 

2. Vorige partner – States 

3. Wijk – rondhout 

4. Poort – pluspunt 

5. Bokser – autoverkoper 

6. Hij staat koud thuis 

7. Boom – durf 

8. Niets (Spaans) – voorzetsel 
– moeder 

9. Zot – gevoeligheid in de 
fotografie 

10. Geel lichaamsvocht – prik-
diertje 

Ons vorig raadsel werd correct 
opgelost door Emilienne van de 
Velde uit de Reiger die met de 
fles gaat lopen. De andere deel-
nemers (Blauwhof) mogen zich 
hierdoor niet laten ontmoedi-
gen !!!! 

Hier komt dan onze eerste zo-
merpuzzel. Veel plezier !!!!! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Z A L I G   Z O N   

2 O G E N B L I K   A 

3 N O N     G E R S T 

4 D O G E     K A A L 

5 A G E R E N     G A 

6 G   N O R E N   A S 

7 S M   N   E   E     

8 M I N D E R   V R IJ 

9 I E R E N   R E E L 

10 S     R E   K N I E 

 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 ! 

 

Foto’s hierboven : stand van zaken van de aanbouw van de vier nieuwe kamers 
en de nieuwe leefzaal in het Mezennest (1ste verdiep). 

 

Ruimte rechts van De Reiger. 

Hier zijn ze dus de bestaande rio-
lering aan het opzoeken en dat 
gaat opgesplitst worden naar een 
gescheiden rioleringsstelstel.  

Vanaf 3 juni 2019 worden de wer-
ken aan de wegenis en de riolering 
kant Mariadal/Vooruitgangstraat 
opgestart. Dit kan enige hinder 
met zich meebrengen. 
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Oude doos 
Herinneringen aan onze grootste  : Eddy Merckx … 

Zondag 21 juli 1969 was toch wel een heel speciale dag ……. voor heel de we-
reld en vooral toch voor ons Belgen. Dat is nu binnenkort in juli 50 jaar gele-
den. 

De zaterdagavond voor 21 juli zaten wij kamperend diep in zuidwest-Frankrijk 
’s avonds laat te genieten van een lekker glaasje wijn en naar de maan te kij-
ken of we daar toch niks zagen vliegen of een ruimtemannetje  lopen …..  en ’s 
zondagmorgens stuurde mijn vader mij naar de ‘Bar-Tabac’ om de ‘SUD- OUEST 
- DIMANCHE’. Dat was de plaatselijke zondag-editie van die gazet. 

Er stonden twee zaken in grote koppen op de voorpagina ‘ZE ZIJN OP DE 
MAAN’ en daaronder in iets kleinere letters ‘Merckx wint de Tour’. Met naast 
de foto van astronaut Neil Armstrong  (Apollo11) een foto van ‘den Eddy’ die 
we in het begin van de week nog waren gaan bekijken en aanmoedigen  in de 
laatste, 17e bergetappe in de Pyreneeën, met de col de Peyresourde, Aspin en 
Tourmalet op één dag, de laatste bergrit die hij ook won. 

Eddy won daarna in ‘70, ‘71 en ‘72 opnieuw de Tour en was bijna onklopbaar in 
de wedstrijden waar hij aan meedeed. In 1974 won hij opnieuw. Er kwam een 
lange reeks van overwinningen. 

In deze 56e ronde van 1969 won onze kannibaal het bergklassement, de groene 
trui en het ploegenklassement en maar liefst 6 ritten. Roger Pingeon eindigde 
op 17 minuten en de opa van Mathieu Van Der Poel, Raymond Poulidor, werd nu 
eens niet tweede maar derde op bijna een half uur ……… Rik van Looy (Rik 2) 
kon er ook niet mee lachen. Rik 1, Van Steenbergen was al gestopt.  Roger De 
Vlaeminck kon nog wel wat aanklampen maar het was vooral de Duitser Rudi 
Altig die klappen kreeg en in de vernieling werd gereden en Jan Janssen, win-
naar in 1968,  werd pas tiende. 

Eddy werd geboren in Meensel-Kiezegem in 1945. Hij woont nu in de Birrebeek-
straat 1, 1860 in Sint Brixius Rode : als u hem een verjaardagwens wil sturen: 
hij wordt op 17 juni 74 jaar ! 

Euh, euh Fred, ja Fred ….. laat het ons maar zeggen zoals het is over onze 
kampioen : hij is en blijft de grootste coureur aller tijden  ! 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 25 april: Kiemen 

Ons maandelijks spel Bingo is 
deze maand gewonnen door 
Emilienne V.D.V. zij mocht al-
vast met de beker naar huis. 
De verdere top 5 bestond uit 
Clara V.S., Godelieve V.L., 
Achiel J., Maria B. zij gingen 
alle vijf met een paasdecora-
tie en eitjes naar huis. Ieder-
een bedankt voor jullie deel-
name, deelnemen is belangrijker dan winnen. 

Maandag 29 april: Verjaardagsborrel 

Heel weinig jarigen in de maand april, 
waarvan ook nog enkele afwezigen doch 
lieten we het niet aan ons hart komen 
om er een aangename namiddag van te 
maken. Met een hapje, drankje, goei 
compagnie werden er heel wat verhalen 
gedeeld. Proficiat nogmaals aan al de ja-
rigen van april. 

Maandag 29 april: Bal populaire Mezennest 

Bij het draaien van onze plaatjes werd er uit volle borst meegezongen. Onze 
voeten kwamen in beweging en er werd lustig gedanst. Ook zij in de rolstoel 
konden goed met de armen mee zwaaien. We hebben gedanst op liedjes van 
Demis Roussos, Ann Christy, Tom Jones, … 

Dinsdag 30 april: Uitstap Elversele 

Met negen bewoners trokken we richting Elversele voor een optreden van “De 
Lassies”. Het was een aangename namiddag, we zongen uit volle borst mee en 
lachten tot tranen toe met hun leuke sketchjes. Mooi initiatief van onze cul-
tuurdienst. 
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Woensdag 8 mei: Koffiemoment Ooievaarsnest 

Nog eens koffie opgieten zoals in de goeie ouwe tijd! Met de fluitketel, de oude 
koffiemolen en de busse trokken we naar het ooievaarsnest. We draaiden om 
beurt aan de molen, koffie in de busse een snuifje pardaf erop en opgieten. Za-
lige geuren verspreiden zich over het ganse verdiep. Bij deze heerlijke koffie 
kwamen er natuurlijk heel wat herinneringen naar boven. We werden extra ver-
wend door Rita (de dochter van Gustave M.). Zij trakteerde in naam van haar 
vader met zelfgebakken cake en taart voor bij de koffie. Ook klonken we op 
Gustave zijn verjaardag met een glaasje bubbels. Dank Rita voor je inzet. Het 
was een zeer gezellige namiddag in het ooievaarsnest! 

Donderdag 9 mei: Uitstap Gaverland 

Met het busje vol en enkele wagens trokken we naar Melsele, het bedevaarts-
oord te Gaverland. Het is tenslotte de Maria maand. Het weer was ons gunstig 
gezind, dus konden we langs de kappelletjes ons gebeden doen, gevolgd door 
een dienst in de Basiliek. Diaken Marc zorgde de dienst, Jef las voor, Magda 
zong uit volle borst liederen op het hoog zaal onder begeleiding van Freddy. Het 
was een mooie dienst beaamde iedereen. Hiervoor nogmaals dank. Er werden 
ook heel wat kaarsen aangestoken, geeft toch steeds een warm gevoel. Daarna 
trokken we naar “De Mops” voor een lekkere pannenkoek en zo konden we nog 
wat nagenieten. Dank ook aan alle vrijwilligers die hiertoe bijdroegen om onze 
bewoners weer een topnamiddag te bezorgen. 
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Dinsdag 14 mei: Mannenclub 

Met een (eerste) deel van onze mannenclub en enkele vrijwilligers maakten 
we een lentewandeling richting “de kaai”, of was het toch “De Zaat” Linda??  
Onze groep splitste zich dus even om nadien samen op een zonnig terras, op 
de mooie vernieuwde kaai, te genieten.  Een lekkere pint bij ons en zicht op 
de Schelde, wat moet ne mens meer hebben om zalig tot rust te komen!!  De 
terugweg was weliswaar iets zwaarder, die gaat in stijgende lijn maar we had-
den getankt dus was dit voor ons geen probleem! 

Woensdag 15 mei: 36ste verjaardag “De Reiger” 

36 jaar “De Reiger” wat vliegt de tijd. Reden voor een feestje! Onze chef-kok 
Joeri heeft samen met zijn team voor een heerlijk palingfeest gezorgd. De pa-
ling smaakte overheerlijk. Voor degene die geen paling lustte was er een ko-
ninginnehapje voorzien. Dit alles met een goed glaasje wijn en in compagnie 
werd er goed gegeten. Na de koffie met taart werden we nog verwend met 
een optreden van Nathan. Een jonge zanger die in zijn startblokken staat. Hier 
gaan we nog van horen want hij heeft een uitgesproken mooie stem. Toen we 
allen huiswaarts keerden kregen we nog een zoen en een handtekening van 
Nathan. Iedereen straalde van voldoening. 
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Donderdag 16 mei: Muziekbingo Eurosong 

Deze week staat in het teken van het Eurovisiesongfestival. Ook onder onze be-
woners leeft dit.  Dus hebben we een muziekbingo gemaakt met allemaal lied-
jes van het songfestival. We gingen terug tot in 1956 met nummers van Abba, 
Nicole & Hugo, Sandra Kim,… Er werd meegezongen en gedanst. En voor onze 5 
winnaars hadden we een lekkere verrassing voorzien. Het werd een gezellige 
middag! 

 

 
 
 
 
 

Dinsdag 21 mei: Oma’s koken 

Het is den tijd van de asperges dus konden we het niet 
nalaten om deze lekkernij klaar te maken. Een hele 
bussel asperges ging door onze handen en dat was een 
hele karwei. We maakten aspergesoep, gevolgd met 
asperges op vlaamse wijze. De asperges kwamen van 
een lokaal boertje, verser kan dus niet. Ook de eitjes 
kwamen van de scharrelkippen, mooie oranje dooiers. 
Het was een gerechtje om ons vingers van af te lik-
ken. Dank aan onze chef kok en de hulpchefs. 
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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 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

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  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 
14u00  Valies van het verleden 
           (Zwaluwnest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u00  Honorine Michiels 102 jaar 
            in de feestzaal voor de bewoners van 
            het Zwaluwnest 

 

           Pinsteren 

 

           Pinkstermaandag 

 

10u00  Wandelclub 
13u00  Uitstap Mannenclub 
           wij vertrekken om 13u00 
14u00  Bordspel (Mezennest) 

14u00  Sportanimo (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Tovertafel 
14u00  Snoezelen 

17u00  Kaas– en wijnavond 
          in de feestzaal voor alle 

          liefhebbers van kaas en wijn 

          (mits inschrijving) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

Vrijdag 07 juni 

Zondag 09 juni 

Maandag 10 juni 

Dinsdag 04 juni 

Maandag 03 juni 

Woensdag 05 juni 

Maandag 17 juni 

Dinsdag 18 juni 

Dinsdag 11 juni 

Woensdag 19 juni 

Donderdag 06 juni 

Woensdag 12 juni 

Donderdag 13 juni 

vrijdag 14 juni 
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10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

            eerst koffie/thee dan volgt ons 

            Bingospel 

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

14u00  Verjaardagsborrel (Animatielokaal) 

            Voor de jarigen van juni 

14u00  Kokerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Bordspel (Ooievaarsnest) 

14u00  Sportanimo (Mezen&nest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Leonia Verhulst 100 jaar ! 
            Alle bewoners mogen Leonia haar 

            100ste verjaardag mee komen vieren,  

            in de feestzaal 

 

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

14u00  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Pal populaire (Mezennest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

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

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 

14u30  Zanguurtje 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

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

13u00  Loopband 

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

Woensdag 03 juli 

Vrijdag 28 juni 

Vrijdag 21 juni 

Dinsdag 25 juni 

Woensdag 26 juni 

Donderdag 20 juni 

Donderdag 27 juni 

Maandag 01 juli 

Dinsdag 02 juli Maandag 24 juni 

Vrijwilligersnieuws 
 

Wij wensen Iris (vrijwilligster bezigheidsclub) een spoedig herstel toe. Ze was 
toe aan een nieuwe heup en hopen dat ze snel weer in ons midden is. 

Een klein dankwoordje voor al onze vrijwilligers. Wij kunnen steeds op jullie 
rekenen, ook al is het soms kort dag. Het is fijn om zulke goede vrijwilligers in 
ons midden te hebben. 
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Jarigen in juni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Welkom 

Jozef Soet K 322 04 juni 91 jaar 

Honorine Michiels K 315 06 juni 102 jaar 

Maria Van Damme K 207 07 juni 73 jaar 

Rosa De Lamper K 324 09 juni 90 jaar 

Edeltraud Daggelinckx K 316 10 juni 73 jaar 

Elisa Dillen K 036 11 juni 91 jaar 

Liliane Geens K 209 12 juni 82 jaar 

Ivonne Rosseel K 012 16 juni 86 jaar 

Gaspard Foubert K 126 18 juni 82 jaar 

Eddy De Groote K 409 20 juni 75 jaar 

Alfons De Wilde K 225 27 juni 91 jaar 

Leonia Verhulst K 327 27 juni 100 jaar 

Liliana Remon K 130 28 juni 90 jaar 

    

Liliana Weyn K 309 03 juli 85 jaar 

Willy Van Strydonck 
K 101 
26 april 2019 
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Kortverblijf 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lisette Caluwaert 
k 310 KV 
17 april 2019, opname 
03 mei 2019, terug naar huis 

Ivonne Cornelis 
k 414 

18 april 2019 , opname 
24 april 2019, terug naar huis 

Margareta Pauwels 
k 414 
29 april 2019, opname 

Liliana Remon 
k 130 
02 mei 2019, opname 

Maria Van Raemdonck 
k 310 KV 

13 mei 2019, opname 

Paula Valckaert 
k 130 

29 april 2019, terug naar huis 

Maria Van Roeyen 
k 414 
22 mei 2019, opname 
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Activiteit in de kijker 
 

Yoga begint in geest! 

·        1 Geen geweld gebruiken. (Ahimsa) Hoe doen we dat in de yogales? 

Als we oefenen met lichaamshoudingen (asana s) luisteren we naar ons eigen li-
chaam, bvb we heffen de arm zo ver naar boven als het kan zonder spanning, 
zonder ons de meten met iemand anders die zijn arm veel hoger krijgt. 

Of als er een houding(asana) is die je niet kan of mag uitvoeren dan doe je niet 
mee, en je maakt je daar geen zorgen over. Het lichaam is goed zoals het is. 

·        2 Tevredenheid (Santosha) onder alle omstandigheden is een ken-
merk van een Yogi. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

  

Hoe verloopt de yogales. 

 

1 We beginnen met bewust uit/in te ademen en de ademhaling te verdiepen.  

Bedoeling is: van rust te brengen in de geest. Dit kan iedereen aanleren. 

Dit aanleren kan je helpen om pijn te verlichten en moeilijkheden te boven te 
komen. 

  

2 Reciteren(zingen) we OM. 

  

3 Het langste stuk van de les zijn de asana s (houdingen), we bewegen rustig op 
ritme van de adem. Met aandacht voor het eigen kunnen. 

  

4 Ontspannend zittend op de stoel. Bewust worden/zijn, ( anders gezegd het 
voelen)van de veranderingen in geest en lichaam die ontstaan zijn tijdens de 
les. 

  

5 Afsluiten: Mantra reciteren. (Zingen) 

Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu  

Om Shankti. 

Vrij vertaald. “Mogen alle mensen Vrede Liefde en Geluk kennen” 

 

OM Vrede Vrede Vrede. 

 Linda/Laksmi Van Bunder  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.amritapuri.org/9831/loka-samasta.aum&c=E%2C10%2CnSY/OOS8xmg%2BoBqYYyIFTM3xQcvwlmD%2BsUasKPz7tmUOcI6d6FoGnL%2B2KV7mGpYCUPfSji2Wk1AvWOCv&typo=1&know=0
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 29 april : Cinema Roxy 

We keken onze oude videospeler eens goed na en zo waren we in de gelegen-
heid om onder flinke belangstelling  ‘Temse vroeger en nu’ nog een af te spe-
len. Deze videocassette, intussen reeds 20 jaar oud, toont ons de straten van 
80 jaar geleden, de afbraak van vele oude gebouwen (kasteel, kade) en de op-
bouw van het nieuwe Temse. Veel dingen zijn dan ook zeer herkenbaar voor on-
ze residenten. 

Dinsdag 30 april : Kaas- en wijnavond residenten 

Een grote opkomst door bewoners en vrijwilligers om te komen genieten op on-
ze Kaas- en wijnavond. ’s Middags werd reeds de ‘’mise-en-place” van de bord-
jes gedaan in de keuken o.l.v. onze chef-kok, Joeri.  En ons personeel was ’s 
avonds present om één en ander aan te bieden, mee te helpen, af te wassen en 
op te ruimen. Sommigen genoten van een vleesschotel indien ze liever geen 
kaas aten. Er waren grote en kleine porties, maar bovenal : het was erg lekker. 
Onze vrijwilligers bleven nog even plakken en nagenieten. Na enkele stevige 
afwasjes trokken de laatsten rond een uur of 8 naar huis. Onze nieuwe formule 
is dus best een succes te noemen. 

Vrijdag 03 mei : Geheugenspel Barkendeir 

Tijdens dit geheugenspel gingen we verder met ons thema over de Beroepen en 
ambachten. We gingen samen op zoeken welke kledij en materialen er telkens 
nodig waren om het werk goed te kunnen uitoefenen. 

Maandag 06 mei: Rijdend winkeltje, Bibliotheek, Hoger-lager 

Ronny kwam weer vol enthousiasme horen welke boodschappen hij moest gaan 
doen bij de Colruyt en kwam deze met zijn gewoonlijke glimlach persoonlijk bij 
iedereen afleveren.  Alle boeken werden in de voormiddag verzameld zodat de-
ze terug konden naar de bibliotheek. De nieuwe collectie werd nog dezelfde 
dag door de bibliotheek geleverd zodat onze bewoners tijdens de komende 
maanden van nieuwe boeken kunnen genieten.  Tijdens een gezellig samenzijn 
hebben we het spel Hoger-Lager van Walter Capiau weer even met onze bewo-
ners tot leven gebracht. 

Dinsdag 07 mei: Gebruikersraad  

Wij hielden onze tweede gebruikersraad dit jaar. Kok Joeri kwam aan onze be-
woners wat uitleg geven over zijn werk en visie in de keuken. Dankzij de grote 
aanwezigheid van onze bewoners werden er veel ervaringen, feedback  en me-
ningen uitgewisseld om samen aan een smakelijke toekomst te werken. Ook bij 

de volgende  gebrui-
kersraden plant hij 
hier aanwezig te 
zijn. Volgende ge-
bruikersraad is op 6 
augustus om 10u45. 
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Woensdag 08 mei: Klein ontbijt ’ t Gelaag 

Er stond in de ergo een heel mooie gezellige 
tafel gedekt en de heerlijke bakgeurtjes vlogen 
door heel ons Blauwhof, tot op de eerste ver-
dieping. Nu was het echter de beurt aan onze 
residenten  ’t Gelaag om van dit heerlijke ex-
traatje te genieten. Ieder werd bediend op zijn 
of haar wenken en wensen en kon rustig en met 
smaak genieten van warme broodjes, zoetighe-
den, chocola, gezond  of een eitje …  

Maandag 13 mei : Dimoda: modeshow 

Wegens de reparaties aan ons groot toneelgordijn werd de zaal iets kleiner ge-
maakt voor onze jaarlijkse Dimoda-modeshow. We konden vele mooie en ele-
gante ensembles bewonderen en aankopen. Er was veel belangstelling en onze 
garderobes werden weer voor een hele tijd goed aangevuld. Wij konden passen 
en spiegelen naar hartenlust en genoten dan, vaak nog met onze familie of de 
begeleiding van een drankje. Een gezellige middag. 
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Dinsdag 14 mei: Wafelbak Okra 

Er werd door iedereen gesmikkeld en gesmuld. Ogen fonkelden bij het proeven 
van de overheerlijke wafels, die (met eigen deeg) door 10 vrijwilligers van Okra 
rijkelijk werden aangevoerd. De wafels die niet gebakken werden in de keuken 
werden dan ook ….. gestreken. Dat hebben we vorig jaar immers geleerd. Les 
van de dag: slagroom heb je nooit genoeg ! En nee zeggen is in dat geval heel, 
heel moeilijk. Wat een feest : dankjewel Okra en tot volgend jaar ! 

Woensdag 15 mei: Gebedsdienst 

Het was een drukke dag vandaag met veel vergaderen en organiseren en evalu-
eren. Er was een talrijke opkomst voor onze gebedsdienst o.l.v. Diaken André 
de Sloover en met extra begeleiding voor het voorlezen en de zang. We kijken 
nu al uit in deze meimaand Mariamaand naar onze bedevaarten naar Gaver-
land. Daarom sloten  we de deinst ook af met ‘te Lourdes op de bergen’ en 
‘O.L.V. van Vlaanderen.’  

Vrijdag 17 mei: Muziekconcert Cafetaria 

Franky Wagemans kwam voor ons muziek spelen samen met Manuela. Manuela 
heeft een visuele beperking maar is enorm getalenteerd bezig op de piano. Zij 
kwam vorig jaar reeds bij ons een concert geven in het kader van een speciaal 
project dat Franky begeleidt. Eerst kregen onze residenten beneden in de living 
een concert en daarna werd het muisstil en konden alle bezoekers, familie en 
zeker ook de talrijk opgekomen residenten daar genieten van het concert klas-
sieke muziek. Wij kijken al uit naar de volgende keer en van harte bedankt. 

Maandag 20 mei : Bibliotheek beide afd., Over vroeger, Uno 

 ’s morgens werd er met de kar vol boeken langsgegaan bij onze Residenten die 
graag een romantische , thriller boeken lezen. Na de middag speelde het kaart-
spel Uno met een klein groepje. 

Dinsdag 21 mei: Rijdend winkeltje 

Iedereen die wilde kon vandaag zijn voorraad snoep en vers fruit weer aanko-
pen bij een altijd goedgemutste Inge. 
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Even over denken 
Als u deze ‘teksten’ naleest voor 
de maand juni schuiven we 
weeral zachtjes naar de grote 
vakantie toe. Alle eitjes uit mei 
zijn gelegd en uitgebroed en het 
groen staat er volop fris en 
weelderig bij buiten. In de aan-
loop naar Pinksteren op 9 juni 
houden we ons zomerconcert 
boven in de cafetaria en maken 

we een keertje extra croque-monsieurs klaar voor een kleine groep. 

Wij maken nog eens ‘zomermuziek’ beneden op maandag 17 juni.  Nog extra 
verwennerij is er met een klein ontbijtbuffetje op ’t Gelaag en de ijskar die de 
26e voor iedereen op bezoek komt en dan tellen we reeds af naar begin juli 
voor onze grote barbecue. Tussendoor komen onze vrijwilligers nog voorlezen 
en is er onze Bib en rijdend winkeltje. 

Laten we intussen onze stu-
dentjes niet vergeten die met 
hun voeten in een teiltje koud 
water en met hun neus in de 
boeken en cursussen  zitten en 
de papa’s en mama’s die hen 
van het nodige voorzien om 
proper en zonder honger en 
dorst deze droevige dagen (op 
kot) door te komen ……  ho-
pend op de grote bevrijding van de zomervakantie zonder herexamens en een 
goede uitslag : Io Vivat !!!!!!!! 

 

Vrijwilligersnieuws 
Wij verwelkomen van harte onze nieuwe vrijwilligster Anne Dujardin. Zij is 
reeds enkele weken gestart en gaat op termijn in opleiding voor zorgkundige en 
komt bij ons vrijwilligerswerk doen op maandag-, woensdag- en vrijdagvoor-
middag. Tevens helpt zij voor allerlei invalwerk bij onze animatie-activiteiten. 
Wij wensen haar veel succes toe bij ons in ’t Blauwhof en bij haar studie en op-
leiding. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

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

 

10u30  Koken (Barkendeir) 
17u00  Croque Monsieurs (‘t Gelaag) 

 

10u30  Eucharistieviering 
14u00  Zomerconcertje (Barkendeir) 

 

10u30  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

           Moederkensdag 

           Pinksteren 

 

           Pinkstermaandag 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

10u30  Kamerbezoekjes 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Zomerconcertje (‘t Gelaag) 

 

08u30  Klein ontbijt (Barkendeir) 

14u00  Netbal (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst  

13u30  Uitstap Park Hof ter Saksen 
14u00  Rolstoelfiets bij mooi weer 

           (bij regen : Bewegen) 

 

14u00  Voorlees bibliotheek 

 

10u30  Balou op bezoek 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Wafelenbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (‘t Gelaag) 
14u00  Zwemmen (Barkendeir) 

 

14u00  IJskar 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Zingen (‘t Gelaag) 

 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 

14u00  Voorbereiding BBQ 

 

11u30  BBQ& 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Wandelmiddag 

 

14u00  Bingo (Barkendeir) 

Vrijdag 14 juni 

Vrijdag 28 juni 

Maandag 24 juni 

Vrijdag 07 juni  

Maandag 10 juni 

Dinsdag 18 juni 

Woensdag 19 juni 

Maandag 03 juni 

Woensdag 05 juni 

Woensdag 12 juni 

Vrijdag 16 juli 

Dinsdag 11 juni 

Donderdag 20 juni 

Vrijdag 21 juni 

Maandag 17 juni 

Donderdag 27 juni 

Dinsdag 04 juni 

Woensdag 26 juni 

Maandag 01 juli 

Dinsdag 25 juni 

Dinsdag 02 juli 
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Woensdag 03 juli 

Zondag 09 juni 

Donderdag 04 juli 
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Jarigen in juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

Francina De Wachter K 141 04 juni 88 jaar 

Joanna Van Ieghem K 157 10 juni 87 jaar 

Roger Meersman K 014 21 juni 84 jaar 

Greta Bauwelinck K 019 23 juni 82 jaar 

Francine De Schrijver K 139 24 juni 70 jaar 

    

Yvonne Van Elst K 013 07 juli 94 jaar 

Yvonne Van Elst 
k 013 
07 mei 2019 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in juni 

 

 

Hebben ons verlaten 
Maria Van Overloop 

Flat 238 
19 mei 2019 

Blanche Duerinck 
k 020 

11 mei 2019 

Lea Vande Voorde Flat 012 20 juni 81 jaar 

Annie Van Havere Flat 362 24 juni 82 jaar 

Liliana Remon Flat 363 28 juni 90 jaar 

G
A
W

 E
lisa

b
e
th

 

Barbara De Witte 
k 011 
03 mei 2019 

Maria De Souter 
k 131 
13 mei 2019 
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Een woordje van Sofie… 

 

Wie goed heeft opgelet heeft het vast al opgemerkt. Ons lokaal dienstencen-
trum neemt de opdracht om gebruikers te informeren rond relevante (zorg)
thema’s heel serieus. We doen dit door informatie ter beschikking te stellen 
(zoals bijvoorbeeld via folders) en we organiseren ook, veelal in samenwerking 
met partners, infosessies. De afgelopen maanden hebben we onder meer acties 
opgezet aangaande het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker en baarmoeder-
halskanker, wereld autisme dag, diabetes, valpreventie, hulpmiddelen thuis,…  

Uiteraard zou het leuk en gezellig zijn om enkel in te zetten op ontspannende 
activiteiten (waar we overigens de grootste groep mensen voor op de been krij-
gen). Toch is dit niet enkel waar een LDC zoals t’ Achterpoortje voor staat. In-
zetten op (zorg)thema’s doen we immers zeer bewust en met een welbepaald 
doel voor ogen. Als dienst hebben we een belangrijke preventieve functie te 
vervullen voor personen met een beginnende zorgbehoevendheid.  

Preventie… Wat is dat voor een beest? Ik hoor het al enkelen onder u luidop 
denken. Het is een moeilijk woord dat verwijst naar het voorkomen dat er pro-
blemen ontstaan door vooraf in te grijpen. We trachten risico’s te verminderen 
nog voor ze aanwezig zijn en volgen hier dus het gekende gezegde “Voorkomen 
is beter dan genezen”.  

Onze informatieve activiteiten zijn er steeds op gericht om in groep informatie 
te geven over onderwerpen die relevant zijn voor het behoud of de verhoging 
van de zelfstandigheid en een volwaardige plaats binnen de samenleving te be-
houden. En ook al horen we mensen wel eens fluisteren…hier ben ik te jong of 
te oud voor… Het is nooit te vroeg of te laat om hieraan deel te nemen. We ho-
pen dan ook om in de toekomst velen van u te mogen verwelkomen en actief te 
zien deelnemen aan één van onze sessies!  
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Ik was er “geire” bij 

Dit was mei 2019… 

ALLERHANDE BEWEGINGSACTIVITEITEN met stagiaire 
Dagmar liet jullie kennismaken met sport en heel wat leuke spellen zoals Kubb 

en stoelnetbal, maar ook ganzenbord  met keileuke beweeg- opdrachten, fop-
bal, vragenbal, dobbelen met opdrachten, uitbeelden en mijnenveld… Kortom, 
teveel om op te noemen.  Hieronder vinden jullie wat sfeerbeelden.  Het LDC 
blijft,  op algemene vraag van de bezoekers,  ook in de toekomst inzetten op 
“meer bewegen”!  Zo kochten we ondertussen ook een Kubb-spel aan en zul-
len we in de toekomst petanque op het programma zetten. 

Maandag 06/05/2019: Bezoek REPTISCHOOL 
 

Wist je dat er 4 categorieën reptielen 
zijn nl. schildpadden, hagedissen, slan-
gen en krokodillen?  Uiteraard lieten we 
die laatstgenoemden thuis,  al de rest 
kwam gewoon mee met de mensen van 
Reptischool naar het LDC!  Angst om de-
ze dieren te aaien hadden de deelne-
mers alvast niet.  Elke pose durfden ze 
aan,  van enig lef gesproken.  
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Nog enkele foto’s reptischool 

Donderdag 09/05/2019: Kleur- en stijladvies door STYLISTE 
 
Veel interesse voor de uiteenzetting van styliste Mevr. Vercauteren.  We kre-
gen talloze bruikbare tips en kwamen alles te weten over het effect van kleur 
op een persoon. Figuurtypes, visuele kenmerken en lichaamsverhoudingen 
werden uitgebreid besproken, evenals prints en lijnen om een gehele look op-
tisch aan te passen en bij te sturen.  We mochten achteraf lovende commen-
taren ontvangen. Zoals je kan zien op de foto’s hieronder hadden we aan mo-
dellen geen gebrek! 
Wist-je-dat-je :  Draag je handtas niet op je heupen want dit heeft een verbredend ef-

fect.  Draag deze waar je het smalst bent! 
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Maandag 13/05/2019: Verjaardagsfeest LDC 
 
Velen formuleerden schriftelijk hun suggesties 
en wensen voor het jarige LDC, dat nu reeds 2 
jaar erkend is als lokaal dienstencentrum. Ie-
mand deed zelfs de moeite om ons een mooie verjaardagskaart te bezorgen,  
waarvoor onze dank!  We lazen vooral op de formulieren dat het aangenaam 
vertoeven is in het LDC, dat we vooral moeten verder doen zoals we bezig zijn 
en blijven zorgen voor sociaal contact. Enkelen zullen hun wensen reeds in 
vervulling zien gaan de komende maanden. 
 
Dinsdag 14/05/2019: CURLING 
Grote opkomst!  Ditmaal lagen de scores zeer 
dicht bij elkaar.  Elk team kon een set naar 
zich toetrekken!  Voor de liefhebbers: voort-
aan staat curling maandelijks op ons program-
ma. 

Donderdag 16/05/2019: 
INFOsessie: HULPmiddelen 
Wij appreciëren het enorm dat 
verschillende mutualiteiten uit 
onze regio samenwerkten om 
de informatie over mogelijke 

hulpmiddelen tot bij jullie te brengen.  Er werd heel wat informatie gegeven 
over hoe je ongevallen kan vermijden.  Voor een dergelijk interessant thema 
hadden wij wel wat meer interesse verwacht.  Het verhogen van de zelfred-
zaamheid van onze gebruikers is immers een belangrijke doelstelling van ons 
LDC. 

Vrijdag 17/05/2019: W E R E L D B U F F E T – praatcafé –proeverij 

In samenwerking met de cursisten van Babbelonië boden wij jullie overheerlij-
ke wereldse hapjes aan.  Op het menu stonden o.a. 

 Turkse Koffie 
 Marokkaanse thee 
 Griekse yoghurt met fruitsalade en 

boekweithoning 
 Russische salade 
 Asperges op Vlaamse wijze 
 Tarahor: soort koude soep  
 Banitsa 
 Gazpacho 
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Nog enkele foto’s wereldbuffet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 20/05/2019: INFOsessie: BEWEGEN op VERWIJZING 
Korte maar interessante infosessie waarin werd toegelicht hoe men - op dok-
tersverwijzing - de mens aan het bewegen kan krijgen.  Een aantal personen 
zijn alvast van plan om aan hun behandelend huisarts een verwijsbriefje te vra-
gen.  In de toekomst zullen wij ook een aantal beweeg-sessies inplannen onder 
begeleiding van de “Bewegen op verwijzing”-coach. 
 
 
 
 
 
Dinsdag 21/05/2019: Film: “Intouchables” 
Drie aanwezigen voor deze 
geestige en bij momenten ont-
roerende film.  Het verhaal van 
iemand die met zijn grappen 
opnieuw kleur geeft aan het le-
ven van iemand met een aan-
doening,  zorgde voor een lach 
en een traan tegelijkertijd… De 
film werd door de kijkers om-
schreven als zéér apart. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u30  Curlingé 

 

14u00 tot 17u00  ²Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film : Indochine 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

               Pinkstermaandag 
               LDC AP gesloten 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Warme dagen :  
                          denk aan de buren 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  IJssalon              € 5,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Kookworkshop :  

                     Heerlijk licht koken   € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken      € 5,00 

 

14u00 tot 16u00  Neen, getuigenis rond  
                          mantelzorg 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 17u30  Uitstap STEM-museum en 

        crèmerie François als vrije tijd  € 6,00 

 

10u00 tot 11u00  Klein geluk voor 
                          mantelzorgers 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u30  Curling 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u00 tot 17u00  Gebruikersoverleg 

 

11u00 tot 104u00  BBQ                  € 12,50 

14u00 tot 17u  Bingo              0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

Woensdag 05 juni 

Maandag 03 juni 

Woensdag 26 juni 

Woensdag 12 juni 

Vrijdag 07 juni 

Dinsdag 04 juni 

Dinsdag 18 juni 

Maandag 10 juni 

Donderdag 06 juni 

Dinsdag 11 juni 

Vrijdag 14 juni 

Maandag 17 juni 

Woensdag 19 juni 

Donderdag 20 juni 

Vrijdag 21 juni 

Maandag 24 juni 

Dinsdag 25 juni 

Donderdag 13 juni 

Donderdag 27 juni 

Vrijdag 28 juni 
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Dit wordt juni 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. 

Dinsdag 04/06 én dinsdag 25/06/2019: CURLING 

Lukt het u om de hoogste scores te verzamelen (= middelpunt van de cirkel)?  
Curling staat voortaan iedere maand op de kalender!  Leute en plezier gegaran-
deerd! Iedereen is WELKOM!  Deze activiteit wordt u gratis aangeboden. Start 
voorzien om 14.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dinsdag 11/06/2019: Infosessie: WARME DAGEN: “Denk aan de buren” 
Sensibiliseringscampagne om ons te wijzen op de gevaren van warmte.  Dit jaar 
leggen we de nadruk op het feit dat we best een oogje in het zeil houden bij 
onze buren.  Wij verwelkomen u graag om 14.00 uur.  Deel-
name is gratis. 
Donderdag 13/06/2019: IJSSALON 
Naar jaarlijkse traditie geven we toe aan die héérlijk zoete 
zomerzonde.  Kom en proef tijdens ons ijssalon van de crème 
de la crème onder de crème.  Denk alvast eens na welke 
smaken en bijpassende saus u zal kiezen, en of er al dan niet 
een toefje slagroom op moet.  U betaalt 5,50 EURO.  U ge-
niet van max. 3 bollen, saus en slagroom inbegrepen.  De ijs-
kar wordt verwacht omstreeks 14.00 uur. 
Dinsdag 18/06/2019: Kookworkshop: Heerlijk en licht koken 
Koken en genieten zonder schuldgevoel! We toveren een gezond gerecht op ta-
fel dat tegelijkertijd calorie-arm is en tal van smaakbommetjes bevat.  Laat het 
smelten op de tong!  Om 14.00 uur trekken we onze schort aan.  U betaalt 2,50 
EURO. 
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Donderdag 20/06/2019: NEEN: Getuigenis rond mantelzorg 

Ilse Bockstaele geeft een 
stem aan mantelzorgers.  Ze 
brengt het verhaal van 2 zus-
sen.  De oudere zus zorgt 

voor Marleen,  ofwel NEEN, een jonge 
vrouw met een mentale beperking. Het 
resultaat: een oprecht en openhartig ver-
haal van een mantelzorger over de zorg 
voor haar zus.  U wordt verwacht om 
14.00 uur op deze gratis activiteit. 

Vrijdag 21/06/2019:  UITSTAP  
Laat u onderdompelen in de salon-
cultuur van een ‘hof van plaisantie’ en 

ga mee op stap!  Inschrijven mogelijk t.e.m. 19 juni! Kostprijs 6 EURO, uitge-
zonderd verbruik crèmerie.  Vervoer vanuit LDC inbegrepen. We verzamelen om 
13.30 uur. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Woensdag 26/06/2019: GEBRUIKERSOVERLEG 
Elke gebruiker van het dienstencentrum is welkom op het gebruikersoverleg.  
Wij horen graag uw mening rond het thema: ACTIVITEITEN-PROGRAMMA EN DE 
BEKENDMAKING DAARROND.  Laat uw stem alvast horen en geef uw naam op 
bij één van de medewerkers van LDC ’t Achterpoortje.  Het overleg start om 
14.00 uur en is gratis. 

 

- GIDS thema 18e eeuw 
(zitplaatsen beschikbaar!) 

- THEEproeverij 18e eeuw 

- vrije tijd CREMERIE François 
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Donderdag 27/06/2019:   B A R B E C U E 
Allen welkom op onze BBQ, dé zomeractiviteit bij uitstek.   Met veel plezier 
leggen wij kipfilet, worst en zalm in papillot op de roosters.  Voor al dat ge-
grilde lekkers dat we bovendien serveren met een assortiment koude groen-
ten, aardappelsalade, pastasalade, koude sauzen en brood met boter, betaalt 
u 12,50 EURO.  Rest ons enkel nog te duimen voor mooi weer!  We beginnen er 
aan vanaf 11.00 uur.  Hopelijk tot dan!   

 

 

Donderdag 27/06/2019: 
 
De bingoballetjes rollen weer uit de trommel!  Zorg dat je 

er weer bij bent en hopelijk schop je het tot aan onze 

Of doet u enkel mee voor de 

We beginnen om 14.00 uur  en u speelt al mee voor 0,50 
EURO/kaartje. 
 

 
EXPO: “DEMENTIE IN BEELD” 
Vlaanderen telt 132.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dat er 
tegen 2035 ruim 188.000 zullen zijn.  Fotograaf Leo De Bock gaf aan dementie 
een gezicht. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en LDC ’t Achterpoortje 
tonen u graag de prachtige zwart/wit portretten tijdens een fototentoonstel-
ling.  De expo loopt van 03 tot en met 26 juni 2019 en is gratis te bekijken tij-
dens de openingsuren van het LDC. 
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OPROEP tot MEDEWERKING:  
 
Bent u geboren in 1936 of vroeger en woonde u  tijdens de periode 1940-1945 

te Temse of de deelgemeenten? Hebt u getuigenissen 
over het dagelijkse leven in oorlogstijd, de bombardemen-
ten of het bevrijdingsfeest?  Dan kan u uw naam + ge-
boortejaar opgeven tot en met 12 juni 2019 bij de mede-
werkers van LDC ‘t Achterpoortje.  Aangezien er wordt ge-
filmd zal hiervoor door de Waaslandse Videoclub Temse uw 
mondelinge toestemming worden gevraagd.  Het eindresul-

taat wordt niet verkocht, maar wel vertoond bij gemeentelijke activiteiten. 

 
 
 
 

 

 

 

Babbelonië 
Intercultureel ontmoeten in het Nederlands. Anderstaligen en Nederlandstali-
gen babbelen elke week met elkaar rond een bepaald thema. Elke vrijdag uit-
gezonderd schoolvakanties van 09.00-11.00 uur.  Gratis activiteit. 

Rummikub en KAARTING (slagwiezen)   
Elke maandag van 14.00-17.00 uur. Prijs: Rummikub gratis, kaarting 1,50 €.  
Opgelet: Geen kaarting en Rummikub op 10/06/2019. 
 
Breiclub 
Is breien je ding? Kom dan naar de breiclub.  Ook andere handwerkers zijn 
welkom (haken, borduren, naaien, kantklossen…)!  Elke woensdag van 14.00-
17.00 uur.  Gratis activiteit. 
 
Stoelyoga 
Elke dinsdag uitgezonderd schoolvakanties van 09.30-10.30 uur.   
Prijs: 2,50 €. 
 
Yoga 
Elke dinsdag uitgezonderd schoolvakanties van 19.30-20.45 uur.   

Prijs: 8 €.



Colofon 
Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 
‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Residentie Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel is een 
realisatie van het samenwerkingsverband tussen Gemeentebestuur Temse, OCMW Temse en Ouderenadviesraad Temse. 
Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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