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Kruiswoordraadsel 

Verticaal  

1. Pan – uitroep bij moeite – vroegere partij 

2. Bid – koekjesmerk – meisjesnaam  

3. Voorzetsel – Noorwegen (F) 

4. Oude maat – plechtigheid  

5. Keizer – rivier in Rusland – Soort Onderwijs 

 

6. Werktuig  

7. Plak – aldus – jongensnaam 

8. Poeder – moeder 

9. Echo – bijtje 

10.  Zij gaven toe, billijkten 

Horizontaal : 

1. .verblijven – gebied 

2.  met de mond – familielid 

3. Boze vrouw – hoge rang in 
de Middeleeuwen 

4. Kinderrijke vrouw – slee 

5. Verzetsorganisatie – zee-
vogel 

6. Plaats in de Ardennen – 
betrekkelijk vnw. 

7. Geluid 

8. Plaats in Limburg – Atten-
tion Deficit Disorder 

9. Noot – zanger 

10. Smeersel – rivier 

De juiste oplossing van ons vorig 
raadsel werd ingeleverd door Mr. 
Van Der Schueren uit het Blauw-
hof. Hij ontvangt de fles wijn ! 
Voor de vakantiepuzzel wensen 
wij u alvast veel puzzelplezier 
toe ! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 V E N T O U X   U K 

2 E X   O   U S A     

3 R   B U U R T   R A 

4 D E U R   T R O E F 

5 A L I   D E A L E R 

6 G   S T E L L A   I 

7 E S   A   L E F   K 

8 N A D A   I N   M A 

9   G E K   N   A S A 

10 G A L   E G E L   N 
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We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

 

De bouwfirma is volop bezig met het aanleggen van de riolering en de nieuwe 
wegenis rondom De Reiger. 

De graafwerken voor het plaatsen van het buffervat achteraan De Reiger zijn 
ook volop bezig. Dit buffervat zal dan gebruikt worden voor de 
opvang van hemelwater. 

 

Vanaf 15 juli zal het de komende 3 weken wat rustiger zijn want 
dan start het bouwverlof  
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De nieuwe welzijnsvereniging is opgericht en heeft 
een naam! 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) keurde op 27 mei 2019 de op-
richting van de nieuwe welzijnsvereniging goed. Deze nieuwe vereniging gaat 
alle zorgdiensten van het lokaal bestuur Temse coördineren en beheren. Met-

een werd ook een naam gekozen voor onze welzijnsvereniging: Welzijns-
vereniging Sleutelzorg.  

Het symbool van de sleutel verwijst naar het gemeentewapen van Temse.  

Het azuren (blauwe) veld verwijst naar de Schelde en is symbool van vrijheid. 
De sleutel verwijst naar de 3 sleutels in het wapenschild van de Sint-
Pietersabdij van Gent, die van 864 tot 1491 Temse in haar bezit had. De gouden 
kleur van de sleutel symboliseert welvaart.  

Sleutelzorg kan ook begrepen worden als de sleutel die wij aanbieden tot goe-
de, warme zorg.  

De welzijnsvereniging is een publieke organisatie die bestuurd wordt door man-
datarissen uit de OCMW-Raad. Deze zullen door die Raad in het najaar verko-
zen worden.  

De welzijnsvereniging start op 1 januari 2020 en heeft tot doel een ruime 
dienstverlening op vlak van zorg aan te bieden, in de eerste plaats, aan de be-
volking van Temse.  

Het zorgaanbod is bestemd voor zowel nog actieve senioren, als personen die 
zorg vragen om thuis of op een flat veilig en comfortabel te blijven wonen 
maar ook voor ouderen die meer zorgbehoevend zijn en in een woonzorgcen-
trum wonen.  

Concreet zullen volgende voorzieningen beheerd worden door de welzijnsver-
eniging: de thuis-zorgdiensten (gezinszorg en poetshulp), het lokaal dien-
stencentrum ’t Achterpoortje, de assistentiewoningen van Residentie Elisa-
beth, het centrum voor kortverblijf in De Reiger en de woonzorgcentra De 
Reiger in Temse en ’t Blauwhof in Steendorp.  

De voorbereidingen om de welzijnsvereniging operationeel te maken op 1 janu-
ari 2020 zijn volop aan de gang. Zo moet de bevoegde Vlaamse minister de op-
richting van de welzijns-vereniging eerst nog goedkeuren. Van zodra daarna de 
bestuurders verkozen zijn en het organogram goedgekeurd wordt, zullen we 
jullie verder informeren.  

Dirk De Clerck    Nele De Cleen    Luc De Ryck  

Projectleider     Algemeen directeur    Burgemeester  
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 23 mei: Kiemen 

Ons maandelijks spel Bingo is deze maand gewonnen door Paul Teugels. Hij 
mocht alvast met de beker naar huis. De verdere top 5 bestond uit Maria M., 
Maria M., Annie V., Annie Staes, Blondine De Bruyne. Zij gingen allemaal met 
een goed ruikende showergel naar huis. Iedereen bedankt voor jullie deelname 
en ... deelnemen is belangrijker dan winnen. 

Vrijdag 24 mei: Culturele namiddag 

Deze keer gingen we op reis naar Letland en Finland. Met de hulp van Ineta 
(zorgkundige van het Zwaluwnest) en Hanna (verpleegkundige in de mobiele 
ploeg) gaven we informatie over de ligging, de taal, de gebruiken en niet te 
vergeten ‘het eten’. Zij hebben er ook voor gezorgd dat we enkele typische ge-
rechten konden proeven. Zo hadden we een rode bietensalade, roggebrood met 
haring, zalmsoep, blauwe bessentaart en nog veel meer. Het werd weer een ge-
zellige en leerrijke middag. Heel erg bedankt Hanna en Ineta! 
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Maandag 27 mei: Verjaardagsborrel 

Een leuke bende rond de verjaardagstafel. Een hapje en een drankje mocht ze-
ker niet ontbreken om te toosten op onze verjaardag. Soms is het wel even 
schrikken van onze eigen leeftijd maar dat vergeten we snel. Er is weer heel 
wat af gebabbeld en afgelachen, een topnamiddag! 

Maandag 27 mei: Kokkerellen 

Deze middag maakten we ‘Ezelsoren’, ‘Wentelteefjes’ of zoals je misschien be-
ter kent ‘Verloren brood’. Er werden boterhammen gesneden, eitjes geklutst en 
gebakken. We strooiden er wat bruine suiker op en aten het met veel smaak op! 

Dinsdag 28 mei: Ontbijt Zwaluwnest (K316-K331) 

We waanden ons even in de vakantie 
stemming met een heerlijk uitge-
breid ontbijtbuffet. Alles erop en er-
aan. Lekker aanschuiven en genieten 
was de boodschap. Er werden ook 
heel wat eitjes met spek gebakken 
en die smaakten, alsook de vers ge-
bakken koffiekoekjes. Buikje rond en 
ja dat zal ‘s middags een beetje min-
der eten zijn! 

Dinsdag 4 juni: Ontbijt Lijsternest (K201-K215) 

Toch steeds wat vakantiegevoel met 
ons ontbijtbuffet. Bewoners kwamen 
goedgezind aanschuiven bij dit over-
heerlijke buffet. Voor ieder wat wils. 
De versgebakken koffiekoekjes vallen 
steeds in de smaak alsook de eitjes 
met spek. Dit noemen ze nu puur ge-
nieten en dat hebben we met z’n al-
len zeker gedaan!  
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Vrijdag 7 juni: Honorine Michiels 102 jaar 

Samen met familie en medebewoners van het zwaluwnest vierden we Honorine 
haar 102de verjaardag. Zij is momenteel onze oudste bewoonster. Ze zag er 
ook fantastisch uit en was bij de pinken. Na de koffie met taart kwam de bur-
gemeester met felicitaties alsook van onze Koning. De burgemeester en direc-
teur brachten cadeaus en bloemen. Wij wensen Honorine nog mooie jaren toe 
hier in ons midden. Het was een onvergetelijke mooie dag. 

Dinsdag 11 juni: Uitstap Mannenclub 

Nu we een “proper” busje hebben en dus de stad Ant-
werpen binnen mogen, besloten we om samen met 
onze mannen brouwerij De Koninck te bezoeken.  Na 
een beetje fileleed arriveerden we en konden we on-
ze tour starten met…een bolleke!  Dat smaakte al lek-
ker fris!  Het was een mooie rondleiding in het muse-
um/brouwerij en halverwege mochten we zelf een tri-
pel d’Anvers tappen, hé Lucien!  Zoals we beloofd 
hadden gingen we nadien eten in een frietkot.  In de 
stad zelf bleek het veel te druk te zijn op dat moment 
en algauw besloten we richting Temse te bollen.  Daar 
belandden we op het “Luizemarktje” en genoten we 

van een goede lek-
kere portie frietjes 
en een stukje vlees 
… en dit was voor 
velen heel lang ge-
leden maar als goe-
de Belgen smaakte 
dit geweldig goed! 
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Donderdag 13 juni: Kaas- en wijnavond 

Eén van onze jaarlijkse tradities is onze geweldige kaas- en wijnavond. Meer 
dan honderd van onze bewoners kwamen richting feestzaal voor deze aangele-
genheid. Een rijk gevuld bord met verschillende kazen kregen we voorgescho-
teld, samen met allerlei verschillende broodsoorten en natuurlijk een goed glas 
wijn. Wat wilt ne mens nog meer wensen, aja, het samenzijn. Zeer geslaagde 
avond en iedereen ging voldaan huiswaarts. 

 

Maandag 17 juni: Filmnamiddag. 

In het Lijsternest is onlangs een digicorder aangesloten zodanig dat een leuke 
documentaires of een mooie film kan opgenomen worden van op T.V. Het perso-
neel van deze dienst zorgden vandaag voor een aangename 
namiddag met een knabbeltje. Voor de eerst maal was het de 
film “Grease” en dit was al direct een succes. Mooi initiatief! 



10  Babiel - juli-augustus 2019 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

Donderdag 20 juni: Kiemen 

Weeral een goed gevulde feestzaal voor ons maandelijks kiemspel vandaag.  
Ook kregen we weeral hulp van vele vrijwilligers, die een oogje in het zeil hiel-
den.  Julien, onze omroeper was klaar voor de start en ook Walter stond paraat 
om de juiste cijfers te tonen.  Maar toch duurde het een hele tijd vooraleer er 
kiem werd geroepen.  We vreesden al dat iedereen gelijktijdig zouden uit zijn!  
Uiteindelijk trokken Annie De Jongh en Lisette Vermeulen aan het kortste eind 
en deelden de eerste plaats.  Op de tweede plaats eindigden Maria Dudkina en 
Jozef Schepens en Frans Eggers strandde op de derde plaats.  Nadien stonden 
deze overwinnaars te glunderen met een lekkere doos pralines, voor de plaat-
selijke fotograaf! 

Maandag 24 juni: Verjaardagborrel 

Buiten zomerse temperaturen, maar wij genoten met onze jarigen van een fris 
glaasje witte wijn met versnaperingen. Twee eeuwelingen rond de tafel zorg-
den nog voor de nodigen ambiance. Proficiat aan allen en hou jullie goed want 
volgend jaar willen we jullie allen terug rond de verjaardagtafel! 

Maandag 24 juni: Kokkerellen 

De eerste dag van de eerste hittegolf van het jaar!!  Wat 
konden we dan beter maken dan lekker vers fruit met een 
bolleke ijs en een toefke vers geklopte slagroom.  Vele 
helpende handen maken licht werk en zo was onze menu 
vlug klaar.  En dan smullen maar!!! 

Vrijwilligersnieuws 
Wij wensen Linda Van Bunder (yoga vrijwilligster) een spoedig herstel toe na 
een heupoperatie. We hopen dat ze er snel weer bovenop is. 
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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 

13u00  Uitstap Shoppingcenter 

14u00  Tovertafel (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Lijsternest) 
           ontbijtbuffet in de dagzaal van het 

           Lijsternest voor de bewoners van  
           k 216 tot en met k 229 
09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 
13u00  Loopband 

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

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 
14u00  Snoezelen 

14u00  IJssalon (feestzaal) 

           Iedereen welkom voor een lekkere 

           ijscoupe 

 

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

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Sportanimo (netbal)Wielewaalsnest) 

14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

          Dag van de Vlaamse gemeenschap 

10u00  Gebedsdienst 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 
14u00  Oma’s koken (Animatielokaal) 
           Iedereen welkom 

14u00  Bordspel (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

13u00  Uitstap (Mezennest) 
           Voor wie ingeschreven is 
14u00  Zanguurtje (Lijsternest) 

Vrijdag 05 juli 

Maandag 08 juli 

Dinsdag 02 juli 

Maandag 01 juli 

Woensdag 03 juli 

Maandag 15 juli 

Dinsdag 16 juli 

Dinsdag 09 juli 

Woensdag 17 juli 

Donderdag 18 juli 

Donderdag 04 juli 

Woensdag 10 juli 

Donderdag 11 juli 

vrijdag 12 juli 
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09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

14u00  Verjaardagsborrel (Animatielokaal) 

            Voor de jarigen van juli 

14u00  Kokerellen (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Mezennest) 
           ontbijtbuffet in de dagzaal van het 

           Mezennest voor de bewoners van  

           k 101 tot en met k 115 
14u00  Zomerquiz (Feestzaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
            Koffie in de feestzaal, daarna ons 

            spelletje kiemen 

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Pal populaire (Mezennest) 

 

10u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u30  Karantiek (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Mannenclub 

14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

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

Woensdag 31 juli 

Vrijdag 26 juli Vrijdag 19 juli 

Dinsdag 23 juli 

Woensdag 24 juli 

Donderdag 25 juli 

Maandag 29 juli 

Dinsdag 30 juli 

Maandag 22 juli 

 

14u00  Snoezelen 
14u00  Manicure op de kamer 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u00  Frans De Gendt 100 jaar ! 
           Alle bewoners welkom in de feestzaal 

           om dit samen met Frans te vieren 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Jubilé Verleyen Marcel—

Vermeulen 
           Julia (Feestzaal) 

            Voor de bewoners van het 2de 

            verdiep 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

Vrijdag 02 augustus 

Maandag 05 augustus 

Donderdag 01 augustus Dinsdag 06 augustus 

Woensdag 07 augustus 
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10u00  Gebedsdienst 
14u00  Wandelen 

14u30  Fit-o-meter (Zwaluwnest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Sportanimo (Zwaluwnest) 

14u00  Bordspel (Mezennest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

14u00  Jubilé Aerts Jozef– Van Royen 
           Lisette (Feestzaal) 

            Voor de bewoners van het 2de 

            verdiep 

 

           OLV Hemelvaartsdag 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Oma’s koken (Animatielokaal) 
           Iedereen welkom 

14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

14u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 
12u00  BBQ (feestzaal) 
            Reuze BBQ 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 
14u30  Bal Populaire (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

14u00  Verjaardagsborrel (Animatielokaal) 

            Voor de jarigen van augustus 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Mezennest) 
           ontbijtbuffet in de dagzaal van het 

           Mezennest voor de bewoners van  

           k 116 tot en met k 131 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap (Wielewaalsnest) 

14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

 

08u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

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

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Tovertafel 

14u00 Snoezelen 
14u00  Kiemen (Feestzaal) 
           Koffie gevolgd door spel Bingo 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u00  Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

Dinsdag 20 augustus 

Woensdag 21 augustus 

Donderdag 22 augustus 
vrijdag 09 augustus 

Donderdag 08 augustus 

Maandag 19 augustus 

Maandag 12 augustus 

Dinsdag 13 augustus 

Woensdag 14 augustus 

Donderdag 15 augustus 

vrijdag 16 augustus 

vrijdag 23 augustus 

Maandag 26 augustus 

Dinsdag 27 augustus 

Woensdag 28 augustus 

Donderdag 29 augustus 

vrijdag 30 augustus 
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Jarigen in juli 

 

 

 

 

 

Jarigen augustus 

Liliana Weyn K 309 03 juli 85 jaar 

Pierre Moens K 228 04 juli 84 jaar 

Frans De Bruyn K 221 12 juli 92 jaar  

Monique De Decker K 406 15 juli 74 jaar 

Frans De Lamper K 224 21 juli 92 jaar 

Paula Meersman K 401 21 juli 85 jaar 

Pauline De Pauw K 011 22 juli 89 jaar 

Elvira Borghgraef K 128 25 juli 83 jaar 

Frans De Gendt K 411 02 augustus 100 jaar 

Lutgardis Raemdonck K 028 02 augustus 83 jaar 

Lisette Vermeulen K 405 03 augustus 71 jaar 

Clemencia Van San K 403 04 augustus 92 jaar 

Robert Vergauwen K 123 04 augustus 92 jaar 

Maria Vansteenkiste K 102 06 augustus 85 jaar 

Clara Vansteenkiste K 120 06 augustus 85 jaar 

Marie-Hélène Borghgraef K 127 12 augustus 94 jaar 

Frans Eggers K 016 15 augustus 82 jaar 

Paula Mertens K 103 18 augustus 91 jaar 

Marie Louise Maes K 314 21 augustus 87 jaar 

Theresia Van de Vijver K 201 21 augustus 84 jaar 

Anita Tronckoe K 002 23 augustus 90 jaar 

Marie Van Wauwe K 109 29 augustus 73 jaar 

Emma Matheuwezen K 020 31 augustus 90 jaar 

    

Michael Vanhoyweghen K 007 04 september 97 jaar 



Babiel - juli-augustus 2019  15 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortverblijf 

Maria Van Lombergen 
k 131 
27 mei 2019 

Louis Huyben 
k 216 
07 juni 2019 

Maria Van Raemdonck 
k 310 KV 
19 juni 2019 terug naar huis 

Jozef Aerts 
k 222 

04 juni 2019 

Maria Van Roeyen 
k 414 
22 mei 2019 opname 
19 juni 2019, terug naar huis 

Remonda De Cauwer 
k 031 B 

31 mei 2019, naar WZC ‘t Blauwhof 

Ivonne Cornelis 
k 414 

21 juni 2019 opname 
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Hebben ons verlaten 

Margareta Noorts 
k 222 
22 mei 2019 

Maria Noorts 
k 222 

22 mei 2019 

Gaston Derkinderen 
k 314 
06 juni 2019 

Kamiel Pauwels 
k 124 

07 juni 2019 

Paula Born 
K 212 
09 juni 2019 



Babiel - juli-augustus 2019  17 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

Ik was er “geire” bij 
Woensdag 22 mei: Uitstap Gaverland Barkendeir 

We begonnen onze uitstap met een viering in de kapel van Gaverland. André ’s 
teksten en Magda ’s goddelijke stem trokken vele bedevaarders aan om onze 
viering van op afstand mee te volgen. 

Vrijdag 24 mei: Markten, pannenkoekenbak Barkendeir  

Onder een stralende zon gingen 
we met 3 bewoners van ‘t Gelaag 
naar de markt te Temse. Maria 
Scheltjens kwam er vele oude be-
kenden tegen. Ook vele vrijwil-
ligers en familieleden kwamen 
onze bewoners even begroeten. 
We sloten af met een lekker 
drankje op het terras van Kaai 22 met zicht op de Schelde. 
Onze nieuwe vrijwilligster Ann stak mee de handen uit de mouwen om iedereen 
van voldoende pannenkoeken en koffie te voorzien. Mmmmm. 

Maandag 27 mei: Tovertafel, Geheugenspel Barkendeir 

Tijdens ons geheugenspel kreeg Amelia bezoek. De kersverse moeder die haar 
een bezoekje bracht was aanleiding voor het onderwerp van het geheugenspel 
nl. zwanger zijn, bevallen, kindjes groot brengen. We hadden een fijne babbel 
waarin zowel goede als minder goede herinneringen naar boven kwamen. 

Dinsdag 28 mei: Uitstap Gaverland, ’t Gelaag 

Gepakt en gezakt trokken we voor een tweede 
maal naar Melsele—Gaverland. Met diaken An-
dré gingen we eerst onze beeweg doen, waarna 
een dienst volgde in de kapel met enige orgel-
muziek op het Spaans orgel. Hiervoor moest Mi-
chiel zoals ieder jaar de ‘kiekenleer’ van 4 me-
ter hoog beklimmen om nog niet te spreken van 
de gebruiksaanwijzing bij dit gecompliceerde 
instrument uit 1830 waaraan meer stokken dan toetsen zitten.  
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Olé, want daarna trokken we naar de Mops om onze inwendige mens wat te 
verzorgen. Geen nood of zorg : de Mops blijft, al worden er wel vlakbij (ver)
bouwwerken uitgevoerd. Het was spannend met het weer maar we hielden het 
net op tijd droog. Ook zagen we onze collega’s van Wissekerke nog eens terug 
en dan zijn afspraken voor een volgend jaar snel gemaakt. 

Woensdag 29 mei: Megabingo ’t Gelaag, Bewegen 

Het was lang geleden, maar nu we nog eens wat prijsjes in voorraad hadden 
konden we nog eens, met wat hulp en bijstand bingo spelen beneden. 

Maandag 03 juni:  Bibliotheek, Bingo 

Onze vaste lezers waren weer tevreden wanneer de Bibliotheek langs kwam. 
Aan alle nieuwkomers : geef het gerust door als u graag leest of foto’s kijkt, of 
iets zoekt met grote letters : geef u maar op bij Inge of Patsy van de animatie ! 
Wij komen zeker ook nog langs om naar uw interesses tvragen. 

Dinsdag 04 juni: Koken, Croque monsieurs ’t Gelaag 

Met een paar vlijtige dames van den Barkendeir werden de croque- monsieurs 
voorbereid om daarna ’s avonds te kunnen bakken. Met hulp van het personeel 
kreeg ieder op zijn tijd zo’n lekker geval uit het vuistje en van  een lekker coc-
tailsausje voorzien …. Als dessert volgden dan nog ‘croques’ met banaan en 
chocolade. Mmmmmm !!!!!  
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Woensdag 05 juni: Eucharistieviering, Zomerconcertje Barkendeir 

Het werd een druk bijgewoonde Eucharistieviering op de eer-
ste verdieping. Wij hebben ervoor gekozen om die voortaan 
terug daar te laten doorgaan. Het is wat ruimer en netter. U 
bent daar altijd, ook als familie van harte welkom. Er is een 
gebedsviering of Eucharistie om de 2 weken. Na de middag 
was het maar even verhuizen naar de cafetaria waar we de 
sterren van de hemel speelden  en zongen bij een lekker 
drankje en hapje : dat was ons zomerconcertje op den Bar-
kendeir. Met dank aan alle helpers en extra inzet ! 

Vrijdag 07 juni: Kamerbezoekjes Barkendeir 

Tijdens een gezellige moment kregen Diane 
en Hilda een handmassage waar beiden duide-
lijk van konden genieten. Diane vertelde tij-
dens het kamerbezoek volop over haar passie 
voor creativiteit en liet me enkele van haar 
kunstwerken zien die ze met een strijkijzer-
techniek maakt. 

 

Dinsdag 11 juni: Sjoelen Barkendeir 

De schijven kletterden in het rond op den Barkendeir. De persoon met de hoog-
ste score werd Maria Gorrebeeck. Proficiat!!!!! Zo hadden we weeral een lang-
durige gezellige middag. 
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Woensdag 12 juni: Schoonheidssalon 

Meerdere dames en heren kwamen eens langs voor 
een lekkere verwenbeurt en konden kiezen tussen 
een ontspannende gelaatsverzorging of voetmassa-
ge. Gesnurk op de achtergrond bewees dat ontspan-
nende achtergrondmuziek zelfs de meest actieve 

wandelaars onder onze bewoners tot rust bracht. 

Maandag 17 juni: Bibliotheek beide afd., Zomerconcert ’t Gelaag  

Na de middag installeerden we ons gezellig in onze binnentuin. Het was niet zo 
simpel om daar muziek te spelen aangezien de partituren altijd maar gingen 
vliegen. Uiteindelijk lukte het toch en konden we luisteren en genieten onder 
een heerlijk zonnetje en ‘moeders paraplu’ …… Ook familie en extra belang-
stelling van de verpleging was flink aanwezig ! 

Dinsdag 18 juni: Klein ontbijt Barkendeir, Netbal  Barkendeir 

Met een klein groepje 
aan de ontbijttafel 
maakten we het sa-
men gezellig zoals het 
vroeger thuis was. De 
geur van de vers ge-
zette koffie en gebak-
ken koffiekoekjes 
hing verspreid in de 
gang en men kreeg er 
spontaan honger van. 
Smullen maar!!!!!! 

In de namiddag gingen we de sportieve 
tour op en speelde we voor de eerste 
keer netbal. Samen met Kiné (Anke) heb-
ben we dit op voorhand voorbereid. Het 
is een competitief spel … mogen de bes-
te winnen!  
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Woensdag 19 juni: Gebedsdienst, Uitstap Hof ter Saksen 

Het was wat regenachtig  weer met hier en daar een donderslag maar na de 
middag was het mooi genoeg om ons aan een uitstapje te wagen. We trokken 
naar Hof ter Saksen in Beveren. Het is een prachtige tuin met vele verborgen 
hoekjes en een aangepast zacht pistepad. In de orangerie dronken we op deze 
mooie middag en daarna tevreden en enigszins vermoeid naar huis. 

’s Morgens was het dan gebedsdienst in onze kapel aan het podium, met mooie 
muziek en diaken Marc die voorging.  

Donderdag 20 juni: Voorlees ’t Gelaag 

Wij lazen een half uurtje voor uit ‘Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen’. 
Het zijn allemaal leuke, streekgebonden verhalen en gedichten waarmee we 
soms tranen konden lachen. 

Vrijdag 21 juni: Rijdend winkeltje 

Vandaag werd iedereen weer door Inge van het nodige snoep en ander meestal 
toch gezond en lekker gerief voorzien. Elke maand gebeurt dat twee keer : op 
de eerste maandag door Ronny en de derde week door Inge, onze animatrice. 
Jullie kunnen iets bestellen en krijgen het dezelfde dag al geleverd ! Zeker 
doen !!!! 

 

 

Tips voor het warme weer 
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Even over denken 
De zomermaanden juli en augustus staan voor de deur. De langdurige warmte 
van vorig jaar is tot nu toe wat uitgebleven, maar traditioneel hebben we dan 
weer heel wat meer onweders en drukkende warmte. We gaan in deze maan-
den zeker niet blijven binnen zitten als het enigszins kan. Iedereen pakt im-
mers de koffers en trekt erop uit. De studentjes doen hun boeken even toe en 
hebben een werkmaand met vakantiejob (of studeren voor de tweede zittijd). 
Onze stranden zitten en liggen  overvol of we trekken naar de Ardennen om te 
wandelen. De Spaanse Costa’s en Frankrijk zitten weer overvol toeristen. Wij 
vieren echter evenveel vakantie in ons Blauwhofke : we volgen de Ronde van 
Frankrijk, die in Brussel reeds gestart is als u dit leest. Het was immers 50 jaar 
geleden dat Eddy Merckx hem voor de eerste keer won. We volgen de Tour  dan 
ook op het groot scherm. We hebben begin juli onze barbecue en we proeven 
op Barkendeir én Gelaag en beneden van onze eerste echte ‘tourmosseltjes’, 
zoals ieder jaar een lekkere traditie. Heel plezant en smakelijk : vrijdag 12 juli 
is er voor IEDEREEN ons frietkot. Een weekje later komt de ijskar dan weer 
rond. We hebben nog wat uitstappen en ontbijtbuffetjes en vanaf augustus 
gaan we ook terug naar de markt. Op dinsdag 6 augustus om 10.45u is er onze 
derde gebruikersraad waarop we residenten én familie van harte uitnodigen !! 
We vieren Moederdag (voor sommigen) op 15 augustus. Het is dan verder in de-
ze maand iets ‘rustiger’. En we halen ook zeker onze rolstoelfiets van stal !!! 
Alle dagen verrassen we jullie met leuke activiteiten ! Let goed op want onze 
activiteitenkalender gaat reeds tot de eerste week van september. We wensen 
iedereen : residenten, familie, vrijwilligers, vrienden en kennissen en al ons 
personeel een fijne zomer toe en geniet er maar van ! 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersnieuws 
Onze vrijwilligers zijn zeker ook uitgenodigd bij de passage van de ‘frietkraam’ 
op vrijdag 12 juli. Zeker op tijd doorgeven als jullie komen. Jullie worden nog 
verwittigd !!!!! 

Onze nieuwe vrijwilligster Anne Dujardin kwijt zich intussen vol enthousiasme 
van haar taken ’s morgens bij de drankbedeling, andere activiteiten en bij de 
maaltijdgroepen en uitstapjes. Onze volgende vrijwilligersvergadering gaat 
reeds door op donderdag 26 september om 10.45u. Wij wensen alle vakantie-
gangers langs deze weg alvast een deugddoend verlof toe !!! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u00  Bibliotheek 
14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

15u00  Voorbereiding BBQ 

 

11u30  BBQ 

 
14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Wandelmiddag (‘t Gelaag) 

10u30  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

14u00  UNO (Barkendeir) 

 

14u00  Tourmossels (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst  
14u00  Rolstoelfiets (Tim) 

 

           Vlaamse feestdag 

 

11u30  Frietkot 

 

14u00  Tourmossels (‘t Gelaag) 

14u00  Netbal (Barkendeir) 

 

08u30  Klein ontbijt (Barkendeir) 
14u00  Bewegen 

 

10u00  Oma’s keuken (Barkendeir) 
14u00  Bakken voor de jarigen (‘t Gelaag) 

 

10u30  Tovertafel (Barkendeir) 

 

14u00  Rolstoelen nakijken 

 

10u30  Bibliotheek 
14u00  Rijdend winkeltje 

 

13u30  Uitstap (‘t Gelaag) 

 

14u00  Wandelen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Individuele werken (‘t Gelaag) 

 

14u00  Rolstoelfiets (Barkendeir) 

 

14u00  Panenkoeken (Barkendeir) 

 

14u00  Bewegen 

Vrijdag 12 juli 

Vrijdag 26 juli 

Maandag 22 juli 

Dinsdag 16 juli 

Woensdag 17 juli 

Maandag 01 juli 

Woensdag 03 juli 

Donderdag 18 juli 

Vrijdag 19 juli 

Donderdag 25 juli 

Dinsdag 02 juli 
Woensdag 24 juli 

Maandag 29 juli 

Dinsdag 23 juli 

Dinsdag 30 juli 

Woensdag 31 juli 

Vrijdag 05 juli  

Maandag 08 juli 

Woensdag 10 juli 

Dinsdag 09 juli 

Donderdag 04 juli 

Donderdag 11 juli 
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Vrijdag 02 augustus 

Maandag 05 augustus 

Woensdag 07 augustus 

Dinsdag 06 augustus 

Donderdag 01 augustus 

Vrijdag 09 augustus 

Maandag 12 augustus 

Woensdag 14 augustus 

Dinsdag 13 augustus 

Donderdag 08 augustus 

 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

 

10u00  Gezelschapsspel 
14u00  wandelmiddag 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u00  Bibliotheek 
14u00  gezelschapsspel (Barkendeir) 

 

10u45  Gebruikersraad 
14u00  Wandelmiddag (Barkendeir) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  UNO (Barkendeir) 

 

11u00  Gazet 

 

14u00  Zingen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Tovertafel (Barkendeir) 

 

08u30  Klein ontbijt (Barkendeir) (groep 2) 

13u30  Uitstap (Barkendeir) 

 

14u00  Bloemschikken (Barkendeir) 

 

          Moederdag 

 

14u00  Borreltje (‘t Gelaag) 

 

10u30  Bibliotheek 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Rolstoelfiets (Barkendeir) 

 

10u00  Oma’s keuken 

 

09u30  Marktbezoek 
14u00   Kamerbezoekjes(Barkendeir) 

 

14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

14u00  Oma’s koken 
17u00  Croque monsieur (Barkendeir) 

 

14u00  Bewegen 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

Wandelmiddag 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

14u00  Reminiscentie (‘t Gelaag) 

 

10u 30  Eucharistie 

 
14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

Vrijdag 23 augustus 

Maandag 26 augustus 

Woensdag 28 augustus 

Dinsdag 27 augustus 

Donderdag 22 augustus 

Vrijdag 16 augustus 

Maandag 19 augustus 

Woensdag 21 augustus 

Dinsdag 20 augustus 

Donderdag 15 augustus 

Vrijdag 30 augustus 

Maandag 02 september 

Donderdag 05 september 

Woensdag 04 september 

Donderdag 29 augustus 

Prettige 
vakantie 
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Jarigen in juli 

 

 

 

Jarigen in augustus 

 
 

 

Welkom 
 

Yvonne Van Elst K 013 02 juli 94 jaar 

Rosette Osselaer K 151 08 juli 72 jaar 

Georgette Lippens K 149 13 juli 86 jaar 

Amelia Van damme K 147 20 juli 83 jaar 

Yvonne Janssens K 148 22 juli 96 jaar 

Maria Van Broeck K 143 28 juli 83 jaar 

Remonda De Cauwer 
k 020 
31 mei 2019 

Lucienne De Wit K 150 03 augustus 90 jaar 

Remonda De Cauwer K 020 14 augustus 78 jaar 

Roza Van Valckenborgh K 028 16 augustus 83 jaar 

Lodewijk Adriaenssens 
k133 
12 juni 2019 

François Van Cleemput 
k 131 

06 juni 2019 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodewyk Verbraeken 
k 029 

09 juni 2019 

Jean-Jacques Vanderzypen 
k 133 
22 mei 2019 

Amelia Van Damme 
K 147 
21 juni 2019 
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Jarigen in juli 

 

 

 
 

Jarigen in augustus 

 

 

 
 

 

 

Welkom 
Nelly Teugels, Flat 238 

Eddy Matthys en Juliette De Ost, Flat 117 

 

Hebben ons verlaten 
Maria Van Herck 

Flat 117 overleden op 23 mei 2019 

Emilia Moortgat Flat 244 08 augustus 85 jaar 

Irma Van Walle Flat 248 10 augustus 84 jaar 

Laura Van Landeghem Flat 013 11 augustus 85 jaar 

Gilbert Smet Flat 014 15 augustus 81 jaar 

Denise Caspendakis Flat 119 20 augustus 82 jaar 

Adolf De Kerf Flat 245 22 augustus 82 jaar 

Angelique Varewyck Flat 235 24 augustus 84 jaar 

Astrid De Parade Flat 249 29 augustus 83 jaar 

Irena de Cock Flat 239 14 juli 90 jaar 

Gabriëlle De Middelaer Flat 370 20 juli 91 jaar 

Eliana Dargent Flat 241 22 juli 94 jaar 

Georgette Amelinckx Flat 356 27 juli 88 jaar 

Arthur Schietse Flat 354 29 juli 84 jaar 

 

G
A
W

 E
lisa

b
e
th
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Een woordje van Sofie… 

De zomer is nog maar net gestart en de eerste warmtegolf heeft ons Belgen-
landje alweer overspoeld. We moeten dan ook erg tropische temperaturen zien 
te trotseren. Voor het derde jaar op rij gaat er binnen LDC ’t Achterpoortje bij-
zondere aandacht uit naar de gevolgen van de warmte op onze, vaak kwetsba-
re, groep van gebruikers. Eén van de belangrijkste zaken om de negatieve ge-
zondheidseffecten van de warmte te beperken is voldoende blijven drinken. 
Zelfs in rust is het noodzakelijk om minimaal 1,5 liter tot je te nemen. Tijdens 
een hittegolf bieden we aan onze gebruikers dan ook graag een verkoelend 
drankje aan. Proef gerust zelf van de zelfgemaakte en verfrissende ice tea, 
smaakjeswater of limonade. Deze drankjes worden afwisselend aangeboden (u 
vindt glazen + kan met drank op de toog) van zodra het warmteactieplan wordt 
afgekondigd. 

In onze huidige samenleving is het belangrijk om ook oog te hebben voor het 
welbevinden van onze kwetsbare medemensen. Ouderen lopen groot gevaar bij 
warme temperaturen. Hoe hoger de leeftijd hoe minder snel je zal ervaren 
dorst te hebben. Hierbij komt ook nog dat senioren zich vaak te warm kleden 
omdat ons lichaam de eigen lichaamstemperatuur met ouder worden moeilijker 
kan regelen. Het is daarom van groot belang om ook zorg te dragen voor elkaar. 

 

Tips: 

 

 Ga langs bij elkaar of bel elkaar regel-
matig.  

 Laat de ander voldoende vaak drinken, 
neem eventueel wat drank of fruit 
mee.  

 Stel een lijst op met contactpersonen 
die in geval van nood kunnen worden 
gecontacteerd. Ook hierbij kunnen on-
ze medewerkers van het LDC helpen.  



Babiel - juli-augustus 2019  29 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Ik was er “geire” bij 

Dit was juni 2019… 

Dinsdag 04/06/2019: Curling 

Het werd een gezellig partijtje. Het groepje groeit en 
ook dit keer maakten enkelen voor het eerst kennis met 
dit leuke spel. Ditmaal speelden de mannen tegen de 

vrouwen. Met een eind-
stand van 715 tegen 645 
haalden de mannen het 
van de vrouwen. Het valt 
op dat de geroutineerde 
spelers allen vorderingen 
maken. Er wordt bedui-
dend meer in het midden 
van de cirkel geworpen! 

 

 

Donderdag 06/06/2019: Film: Indochine 

Ons vast publiek was weer van de partij.  Het was genieten van de prachtige 
scènes en het was inhoudelijk een zeer sterke film, alzo spraken onze kenners 
zich achteraf uit. 

Dinsdag 11/06/2019: Warme dagen: Denk aan de buren!  

De vele aanwezigen tijdens deze infosessie vonden de uitleg uitermate inte-
ressant. Enkelen gingen op ons aanraden zelfs onmiddellijk aan de slag  met 
het invullen van de checklist. Het doet ons plezier dat ons advies ter harte 
wordt genomen. 

Donderdag 13/06/2019: IJS-SALON 

Een heerste een gezellige drukte tijdens ons ijssalon. Wel jammer dat de 
weergoden ons niet gunstig gezind waren. Dat kon echter de pret niet beder-
ven want er werd gesmuld dat het een lieve lust was! Aan smaken was er alles-
zins geen gebrek: er was voor elk wat wils! Wie het een tikkeltje specialer 
wou kon kiezen voor smurfenijs. We vermoeden wel dat enkelen ’s avonds 

geen avondmaal meer hebben genuttigd…  
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Maandag 17/06/2019: Voorbereiding opname film Waaslandse Video-
club “Wereldoorlog II te Temse”  

Een aantal onder jullie hebben blijkbaar geen angst om voor de camera te zit-
ten en gaven zich gewillig op om mee te werken aan de film van de Waasland-
se Videoclub. De nodige voorbereidingen werden reeds getroffen en er wer-
den al enkele data afgesproken voor opnames. Albert en Armand hadden hun 
huiswerk zeker gemaakt en hadden hun verhalen over de vliegende bommen, 
het feest van de bevrijding en het dagdagelijkse leven in oorlogstijd te Temse 
zorgvuldig neergepend. Ze beschikken ook over heel wat zeldzaam of uniek 
fotomateriaal.   

Wist-je-dat-je: Tijdens Wereldoorlog II werden er op de Boelwerf 
     (scheepswerf) te Temse varkens gekweekt. Er was  
    immers voedselschaarste. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 18/06/2019: Kookworkshop: heerlijk licht koken 

Heerlijk licht koken staat ook gelijk aan lekker koken. Dat werd bewezen door 
de deelnemers van de kookworkshop. Op het menu ston-
den deze keer hartige maaltijdsoep en appelflapwraps. 

Appelflapwraps 

Ingrediënten 

 4 appelen 

 1 el olijfolie 

 2 handenvol rozijnen 

 2 tl kaneelpoeder 

 2 el honing 

 1 handvol walnoten 

 4 volkoren wraps 

Bron: https://koken.vtm.be/sandras-slimme-start/recept/sandras-slimme-start-

Bereiding 

 Verwarm de oven voor op 
180 °C.  

 Snijd de appels in kleine 
blokjes. Je hoeft ze niet te 
schillen. 

 Verhit de olijfolie in een pan en stoof er de appel-
tjes, samen met de rozijnen en kaneel in, maar niet 
plat zoals bij appelmoes! 

 Voeg de honing toe en laat karamelliseren. 

 Hak de walnoten ondertussen fijn en meng ze onder 
de appels.  

 Verdeel het appelmengsel over het midden van  de 
wraps en vouw ze dicht.  

 Leg de wraps met de gevouwen kant naar onder op 
een bakplaat en bak ze 15 minuten tot ze lichtbruin 
en krokant zijn. 

https://koken.vtm.be/sandras-slimme-start/recept/sandras-slimme-start-appelflapwraps
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Woensdag 19/06/2019: Bloemschikken 

De bloemschikkers leveren steeds prachtige stukken af. Ze zijn tevens niet 
vies om de handen vuil te maken. Ditmaal werkten ze met plaaster, aarde en 
schelpen. Het resultaat is een stukje dat gedurende de hele zomer in goede 
staat blijft. 

Donderdag 20/06/2019: “Neen”: Getuigenis rond mantelzorg 

Tijdens de workshop gaf Ilse een stem aan mantelzorgers. Ze bracht ons het 
verhaal van een jonge vrouw die de zorg opneemt voor haar zus die een ver-
standelijke beperking heeft en kampt met psychiatrische problemen. Ilse las 
enkele, soms heel herkenbare, fragmenten uit haar boek voor. Daarna werd er 
samen in gesprek gegaan rond het thema mantelzorg en werd samen gezocht 
naar een antwoord op vragen zoals: 

 Wat kan een 'zorgnetwerk' allemaal betekenen? 

 Wat kan bijdragen tot de 'kwaliteit van leven' van zowel de zorgvra-
ger als de zorgverlener? 

 Hoe kan een 'neen' in een 'ja' worden omgezet zonder als mantelzor-
ger in het rood te gaan?  

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Bovendien zijn ze ook overal. Iedereen kent 
vast wel iemand die regelmatig zorgt voor iemand anders.  Misschien neem je 
wel zelf de zorg op voor een familielid, vriend, kennis of buur. Als mantelzor-
ger geef je mee kleur en zin aan het leven van de zorgvrager en draag je bij 
tot deze persoon zijn/haar kwaliteit van leven.
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De Vlaamse overheid zet in op mantelzorg. In 2016 werd een Vlaams mantel-
zorgplan gelanceerd. Hieruit zijn onder meer volgende zaken gebleken:  

 Op mantelzorg staat geen leeftijd: van jong tot oud raken mensen van-
uit een emotionele band betrokken bij de zorg voor hun naaste. 

 De grootste groep  van mantelzorgers is te vinden tussen  45 en 64 jaar, de 
zogenaamde 'sandwichgeneratie' die werk combineert met zorg voor op-
groeiende (klein)kinderen en zorg voor hun ouders. 

 Het antwoord op de vraag waarom mantelzorgers deze taak opnemen is 
meestal 'omdat het vanzelfsprekend is'. 

 Een belangrijk motief om intensief zorg op te nemen is ervoor zorgen dat 
een persoon zo lang als mogelijk thuis kan blijven wonen en hiermee een 
opname in een woonzorgcentrum/rusthuis uit te stellen. 

 De meeste mantelzorgers staan er niet alleen voor. De helft van de mantel-
zorgers wordt bijgestaan door gezinszorg en/of thuisverpleging. 

In 2017 telde Vlaanderen ruim 171.846 geregistreerde mantelzorgers. Mantel-
zorgers ervaren vaak dat zorgen voor een ander niet alleen voldoening geeft, 
maar voor zichzelf soms ook zwaar en belastend is. 

Op de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg' staan de mantelzorgers centraal. 

Vrijdag 21/06/2019: Uitstap STEM-museum + cremerie François 

De uitleg van de gids was zéér interessant en zoals je kan zien op de afbeeldin-
gen werd er letterlijk én figuurlijk met volle teugen genoten van de theekrans. 
Een smakelijke afsluiter bij cremerie François mocht niet ontbreken. 

Wist-je-dat-je: In ’t Blauwhof waren er destijds vele vondsten van 
     blauw-wit porselein.  Vandaar dat de site de naam ’t  
    Blauwhof kreeg. 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u30  Curling 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Uitstap : Ontdek de 
              polders in Kruibeke met polder 

              trein + naar geitenfarm   € 12,00 

 

14u00  tot 16u00  op stap met de 
              elektrische fiets + terrasje 
              bedrag consumptie 

18u00 tot 23u00  Schaakclub   
              proeflessen gratis 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
15u00                  Startmoment 
              Tour ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 16u00  Oude ambachten :  
                          Imker op bezoek 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u30 tot 16u00  Zomerse hapjes en 

                          drankjes               € 2,50 

 

              Vlaamse Feestdag 

 

18u00 tot 23u00  Schaakclub   
              proeflessen gratis 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 15u00  Fotoreportage : 
           Tour de France door de jaren heen 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u00  Petanque 

 

14u30 tot 16u00  groeten uit Temse: 
           zomerse fotoshoot + maken van 

           wenskaartje  € 0,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Film : Grease 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken     € 5,00 

 

14u00 tot 17u  Bingo              0,50/kaartje 

 

14u30 tot 15u00  Bekendmaking winnaar 
            Tour ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  KUBB 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u30 tot 16u30  Victoria juwelen” 

 

Woensdag 03 juli 

Maandag 01 juli 

Woensdag 24 juli 

Dinsdag 02 juli 

Dinsdag 16 juli 

Woensdag 10 juli 

Vrijdag 05 juli 

Maandag 08 juli 

Donderdag 04 juli 

Dinsdag 09 juli 

Vrijdag 12 juli 

Maandag 15 juli 

Woensdag 17 juli 

Donderdag 18 juli 

Vrijdag 19 juli 

Maandag 22 juli 

Dinsdag 23 juli 

Donderdag 11 juli 

Donderdag 25 juli 

Vrijdag 26 juli 

Maandag 29 juli 

Dinsdag 30 juli 

Woensdag 31 juli 
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14u30 tot 16u00  De zomer van …  
               reminiscentiespel 

 

14u30 tot 16u00  Zomerse hapjes en 

                          drankjes               € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u30  Curling 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film met Doris Day :  
               Pillow Talk 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  KUBB 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

               O.L.V. Hemelvaart 
 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Petanque 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken     € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 0,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Film : Gaston en Leo :  
               de paniekzaaiers 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u  Bingo              0,50/kaartje 

 

14u00 tot 17u00  Modeshow Dimoda 
18u00 tot 23u00  Schaakclub   
              proeflessen gratis 

Vrijdag 02 augustus 

Donderdag 01 augustus 

Woensdag 07 augustus 

Maandag 05 augustus 

Dinsdag 06 augustus 

Vrijdag 09 augustus 

Woensdag 14 augustus 

Maandag 12 augustus 

Dinsdag 13 augustus 

Donderdag 15 augustus 

Woensdag 21 augustus 

Maandag 19 augustus 

Dinsdag 20 augustus 

Woensdag 28 augustus 

Maandag 26 augustus 

Dinsdag 27 augustus 

Donderdag 29 augustus 

Vrijdag 30 augustus 
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Dit wordt juli 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 aan-
koop van materialen voor een activiteit correct inschatten. 

Dit wordt juli en augustus 2019 
Dinsdag 02/07 en 06/08/2019: CURLING 

Lukt het u om de hoogste 
scores te verzamelen  
(= middelpunt van de cir-
kel)? Leute en plezier ge-
garandeerd! Iedereen is 
WELKOM!  Deze activiteit 

wordt u gratis aangeboden. Start voor-
zien om 14.00 uur. 
 
Donderdag 04/07/2019:  UITSTAP: 

 

 

 

 

Vrijdag 05/07/2019: Op stap met de elektrische bakfiets + TERRASJE 

We blijven inzetten op meer beweging dus halen de elektrische bakfiets van 
stal voor een zomertochtje langs de Scheldedijk. U kan zelf ook kiezen om met 
de eigen fiets mee te rijden. Na de inspanning verpozen we op een terras. De 
tocht vangt aan om 14.00 uur. U betaalt enkel het bedrag van uw consumptie
(s). 

We rijden onder begeleiding van de natuurgids met   een 
trein door het prachtige natuurgebied van de Kruibeekse 
polders. We bezoeken onderweg geitenboerderij “de Cedron-
hoeve” en genieten er van een heerlijke PROEVERIJ. Inschrij-
ven mogelijk tot en met 01 juli. Kostprijs 12 EURO, vervoer 
vanuit LDC inbegrepen. We verzamelen om 13.30 uur. 
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Vrijdag 05/07, 12/07 en 30/08/2019: SCHAAKCLUB  

 
 
 

 
 
Maandag 08/07/2019: STARTMOMENT: Tour ‘t 
Achterpoortje 
 

Net als in Frankrijk rijden wij ook hier een grote ronde. Smeer die beentjes 
maar al in! Benieuwd welke wielergod uit ons gezelschap de gele trui mag 
aantrekken op het einde en zo in de voetsporen treedt van Chris Froome en 
Geraint Thomas… Fiets gratis de meeste kilometers met de stoelfiets en ver-
dien een                       Het startschot wordt gegeven om 15.00 uur. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dinsdag 09/07/2019: OUDE AMBACHTEN: bezoek IMKER   
De imker geeft uitleg over de deugden van de bijen voor de mens. Proef van 
lekkere honing en kom te weten hoe kaarsen van bijenwas worden gemaakt. 
We verwachten u om 14.00 uur voor deze gratis activiteit. 
 
Woensdag 10/07 en vrijdag 02/08/2019: Kookworkshop: Zomerse hapjes 
en drankjes 

We maken enkele niet-alcoholische verfrissende dranken en een 
aantal zomerse hapjes. Nadien ploffen we ons,  als het weer dit 
toelaat neer op het terras  We beginnen eraan om 14.30 uur.  Zo-
als steeds vragen we een bijdrage van 2,50 EURO. 

Vanaf juli zal schaakclub Boey komen S C H A K E N in ons LDC. Zelf kennis ma-
ken met de denksport kan! Deze sport verbetert uw geheugen en concentratie 
en verhoogt uw creativiteit en mogelijks ook uw IQ. Start op vrijdag om 18.00 
uur. U kan steeds deelnemen aan enkele gratis proeflessen 
alvorens een lidmaatschap met schaakclub Boey af te slui-



Babiel - juli-augustus 2019  37 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Dinsdag 16/07/2019: Fotoreportage: TOUR DE FRANCE door de jaren 
heen 
Fotoreportage waarbij je meer te weten komt over de roemrijke presta-

ties van onze Belgen die wielergeschiedenis schreven, de allereerste Ronde 
winnaar en de laatste. Van euforie en de kussen van de bloemenmeisjes tot 
drama door materiaalpech of valpartijen.  En wie herinnert zich nog de sprin-
gende duivel? U kan gratis genieten van de projectie van 14.00 tot 15.00 uur. 

Donderdag 18/07 en dinsdag 20/08/2019 
 
Bent u ook te vinden voor een potje petanque? 
Recht tegenover het dienstencentrum gaan we op het 
grasveldje gezellig “een balleke” gooien.  En we blijven 
weeral in beweging  … Ons partijtje start om 14.00 uur 
en is gratis. 
 
 
 
Vrijdag 19/07/2019: Groeten uit TEMSE:Zomerse fotoshoot 

Waan je een fotomodel voor één dag en kruip samen met ons voor de lens! We 
hebben een aantal leuke attributen voor onze fotoshoot en uiteraard neemt u 
uw grappige (groeps)foto nadien mee naar huis!  De fotograaf van dienst start 
om 14.30 uur.  Kostprijs voor deze leuke activiteit bedraagt 0,50 EURO. 

 

 

 

 

Dinsdag 23/07/2019: Film: “GREASE 

Het verhaal speelt zich af in de jaren '50, de tijd van rock 
'n' roll en vetkuiven. De stoere middelbare scholier Danny 
wordt tijdens de vakantie verliefd op de naïeve Sandy. Na 
de vakantie is Sandy door een verhuizing op dezelfde 
school terechtgekomen als Danny, maar hij negeert haar 
omdat hij zijn coole imago niet wil verliezen. Met de ster-
ren John Travolta en Olivia Newton-John in een glansrol 
en de bijhorende bekende filmsongs. Deze musical 
start om 14.00 uur en is gratis. 
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Woensdag 24/07 en 21/08/2019: Bloemschikken 

24 juli maken we een lineair bloemstuk met zonnebloe-
men  en 21 augustus een mooi stukje met touw en koren-
aren. Tegen de kostprijs van 5 EURO neem je reeds deel.  
De workshop begint om 14.00 uur. 

Donderdag 25/07 en 29/08/2019:  

Vanaf 14.00 uur draaien we weer aan onze 
trommel. Hopelijk staat het geluk aan uw 
kant en neemt u de mooiste  mee naar huis! Een kaartje kost 0,50 EURO. 

Vrijdag 26/07/2019: Bekendmaking WINNAAR: Tour ‘t Achterpoortje 

Om 14.30 uur maken we bekend wie de officiële geletruidrager wordt 
van ons dienstencentrum en dus de meeste kilometers heeft gereden 
met de stoelfiets. Een welverdiende prijs wordt aan de winnaar over-

handigd. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 30/07 en 13/08/2019: 

Opnieuw tijd om te bewegen! We spelen 
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 
speelhelft van de tegenstrever zijn omgewor-
pen. U speelt gratis om 14.00 uur op het 
grasplein tegenover het LDC (bij mooi weer). 

 

Woensdag 31/07/2019: DEMO: VICTORIA-JUWELEN 

Een mooie outfit kun je helemaal afmaken met de juiste accessoires en juwe-
len. Brigitte geeft jullie de nodige uitleg en tips tijdens een demonstratie. Ze 
toont een uitgebreid gamma Victoria-juwelen gaande van basisstukken tot 
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Donderdag 01/08/2019: REMINISCENTIE-spel: 
De ZOMER van… 

Welke herinneringen hebben jullie aan de zo-
mer en al wat daarbij hoort? Het weer, de na-
tuur, de vakanties, kledij, eten, bezigheden… 
We zijn uitermate benieuwd naar die zomerver-
halen en avonturen. Vertel het ons allemaal 
vanaf 14.30 uur. Deze activiteit wordt u gratis 
aangeboden. 

Vrijdag 09/08/2019: Film: “PILLOW TALK” 
Er werd de vraag gesteld om een film op het 
programma te zetten met Doris Day.  Wel…u 
vraagt, wij draaien . Het verhaal gaat over 
eindeloos kibbelen en uiteindelijk voor elkaar vallen, roman-
tischer kan haast niet. Een zeer geslaagde komedie waarbij 
op alle details werd gelet. De film kreeg een Oscar voor het 
beste scenario. De gratis voorstelling start om 14.00 uur. 
 
Dinsdag 27/08/2019: Film: “PANIEKZAAIERS”  

Vlaamse komedie (1986) met in de hoofdrollen 
het komische duo Gaston Berghmans en Leo 
Martin. Zij zijn actief bij de motorbrigade van 
Antwerpen. De twee worden gedegradeerd tot 
wijkagenten maar komen een gevaarlijke ontvoer-
der tegen en dus moeten ze aan de aandacht van 
hun echtgenotes zien te ontglippen… Dit gratis 
amusement begint om 14.00 uur. 

© www.dvdinfo.be  

 

 

 

 

Vrijdag 30/08/2019:  

 

Traditiegetrouw komt DIMODA de allernieuwste herfst- en 
wintercollectie voorstellen. Er kan weer gepast worden 
naar believen…  baan uw weg tussen de rekken en tik iets 
moois op de kop… Iedereen welkom op deze gratis modeshow 
om 14.00 uur. 
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