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Kruiswoordraadsel 

Verticaal  
1. Toneelmoeder 

2. Herkenningsuitroep – vis – uitroep van 
pijn 

3. Gemeenschappelijke interesse 

4. Werkplaats voor een schip – wasmiddel 

5. Plaats voor uitgebrande sigaretten – 
Miraculeus Overzees Ouwemannen 
Verbond (afk.) 

6. Zij sprak voorspellingen uit net 
als in Delphi : zij …….. 

7. Muggenzifter – daar 

8. Ieder – voornaam van Baba 

9. Linkeroever – muzieknoot 

10. Lastpost (4 woorden aaneen) eer-
ste woord is Sta .. .. … 

Horizontaal : 

1. Patatjes 

2. Rommel – eilandje in het 
Frans 

3. Agenda 

4. Antwerpse Rijke Tante Ei-
tjes 

5. Europese Kalseistoempers 
Vereniging (afk.) - ene 
zonder haar  

6. Hij boldert – Kunst Unie 
Nederland (afk.) 

7. Vrouwsnaam – te samen – 
lidwoord 

8. Witte of rode ….. 
(groente) – arbeidsover-
eenkomst 

9. Moeder – poseerdame 

10. Schokbrekers maken er 
deel van uit 

Ons vorig raadsel werd gewon-
nen door Walter Mys uit Maria-
dal 5 die met de fles wijn naar 
huis kan. Proficiat en aan ie-
dereen veel puzzelplezier met 
ons volgend exemplaar ! Een 
beetje speciaal en toch niet zo 
heel moeilijk. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 W O N E N   Z O N E 

2 O R A L E   O M A   

3 K A     R   D O G E 

4     N I O B E   A R 

5 P L O     O   A L K 

6 F U R F O O Z   M E 

7     G E B R O M   N 

8 B R E E       A D D 

9 S I   S T R O M A E 

10 P E S T O   T A R N 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     



4  Babiel - september 2019 

A
lg

e
m

e
e
n
 

 

We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

Het buffervat is afwerkt. Aan de hand 
van volgende foto’s kan je het verloop 
van deze werken volgen. 

 

De riolering aan de kant van de Vooruit-
gangstraat is ook aangelegd. Binnenkort 
is dan de riolering aan de kant van de 
Clement D'Hooghelaan aan de beurt. 

 

 

 

Aan de 4 nieuwe kamers zijn ze ook terug volop bezig zowel binnen als buiten. 
Buiten wordt er verder gemetseld en binnen zijn ze volop bezig met de tech-
nieken (elektriciteit, sanitair en ventilatie). In het kort worden daar ook de ra-
men en deuren geplaatst. 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 25 juni: Muziek beluisteren. Wielewaalsnest 

Vandaag een echte hittegolf dus het moment om ons zwembadje boven te ha-
len.  Geen zwempak aandoen maar wel de sokken uit en hup … de voetjes na-
men een frisse duik!!!  Ondertussen draaiden we platen zoals in de tijd van 
toen, op onze ouderwetse pick-up.   En zo werd de hittegolf toch wat draaglij-
ker… 

Donderdag 27 juni: Leonie Verhulst 100 jaar 

Wie kent er Leonie Verhulst?  Niemand!  Wie kent er Leeke de 
“pruimeschijter”??  Iedereen!!  En vandaag vierden we haar 100-ste verjaar-
dag!!  Fantastisch, wat een feest, en vooral: hoe goed kwam Leeke er nu wel 
voor!!  Gezeten op haar “troon” ontving ze vele felicitaties en onze huis-
orgeliste Jeanneke speelde verschillende liedjes die letterlijk en figuurlijk op 
haar lijf geschreven waren. Ook de burgemeester was van de partij en bracht 
de persoonlijke felicitaties van “het hof” en de bijhorende geschenken.  Na-
dien was het tijd voor een lekker stuk taart en tasje koffie, dat smaakte goed!  
Op het einde werd iedereen nog getrakteerd door de familie met een fris glaas-
je cava, schol en bedankt!!  En nu op weg naar 101, hé Leeke! 
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Maandag 1 juli: Uitstap Waasland shopping center 

Den eerste dag van de solden en ja wij trokken richting Waasland shopping cen-
ter met een aantal bewoners. We vreesden een beetje voor de drukte maar dat 
viel al bij al heel goed mee. Er werd heel wat geshopt, iedereen had op voor-
hand al uitgestippeld welke winkels we gingen opzoeken en zo verliep alles 
vlotjes. Tuurlijk hadden we van al dat shoppen dorst gekregen en zakten we af 
in den entree voor een drankje met natuurlijk een pannenkoek of ijsje. Ieder-
een voldaan trokken we weer huiswaarts. Dank aan onze vrijwilligers om mee 
te begeleiden. 

Dinsdag 2 juli: Ontbijt Lijsternest (K216-K229) 

Uitgebreid ontbijtbuffet op het Lijster-
nest, de eerste bewoners waren al vroeg 
van de partij voor al dit lekkers. Er hing 
een heel ontspannen sfeer en we waan-
den ons een beetje in verlof modus. Sa-
men ontbijten zet aan om toch iets 
meer te eten dan normaal. We eten van-
middag dan wel iets minder 
werd er gefluisterd  

Donderdag 4 juli: IJssalon 

De temperaturen doen het goed dus kunnen we het niet nalaten om onze feest-
zaal om te toveren in een ijssalon. Met 
de helpende handen van onze vrijwil-
ligers verliep alles vlotjes. De coupe da-
me blanche werd gesmaakt, zelfs nog 
voor een tweede ronde. In het Wiele-
waalsnest kwam de ijskar ook langs en 
voor onze bewoners die niet naar de 
zaal konden komen werd er ook een 
coupke boven gebracht. Het was een 
verfrissende namiddag! 
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Dinsdag 9 juli: fietstochtje 

Vandaag reden we voor de eerste keer 
uit met de “rolstoel-fiets”, en dat was 
een heel leuke ervaring, voor de chauf-
feur maar vooral voor de bewoner!!  
Samen met onze “go-car-fiets” trokken 
we erop uit via de prachtige dijk rich-
ting Rupelmonde.  Een lekker weertje 
dus een gezellige drukte op de dijk … 
en ook de schaapjes konden we bewon-
deren.  Een tussenstop in Scaldiana en 
na de “tankbeurt” konden we weer 
vertrekken naar huis.  Onze medereizi-
gers waren zeer tevreden … en daar 
doen we het toch voor hé!! 

Dinsdag 16 juli: Oma’s koken 

Onze oma’s aan de kook, eerst de 
groenten fijnsneden voor de soep. Het 
werd een frisse broccolisoep met 
hamreepjes en Boursin kaas. De deeg 
voor de pannenkoeken werd zorgvuldig 
bereid. Gebakken door Eric die van 
links naar rechts moest bijbenen om 
de pannenkoeken te bakken. Afge-
werkt met een bolletje ijs en chocola-
desaus smaakte dit alles weer over-
heerlijk. En zoals onze oma’s zegden: 
we leggen vanavond onze boterham 
opzij. 

Donderdag 18 juli: Uitstap Mezennest 

We trokken vandaag met enkele bewoners van het Mezennest richting Bornem. 
We brachten een bezoekje aan de Barelhoeve, of beter gekend, de kinderboer-
derij. We zagen koeien, konijnen, ganzen, geiten en zelfs herten. Na een ge-
zellige, maar vermoeiende wandeling gingen we op het terras even uitblazen. 
Iedereen genoot van een lekker vers gedraaid ijsje! Tevreden keerden we te-
rug huiswaarts. 
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Maandag 22 juli: Verjaardagsborrel 

Met een kleine, gezellige groep jarigen van de maand juli rond de tafel om te 
klinken op dat jaartje meer. Door het glaasje wijn kwamen de tongen los en 
zijn er heel wat herinneringen uit lang vervlogen tijden opgehaald. Waar zijn 
de jaren heen….. Proficiat nogmaals aan deze jarige bende! 

Maandag 22 juli: Kokkerellen Mezennest 

De tweede hittegolf op komst maar toch laten we het niet aan ons hartje ko-
men en verzamelden we potten en ander keukengerei om een lekker dessertje 
te maken.  Met 14 aanwezigen konden we aan de slag!  Enkelen sneden appels 
op schijfjes en anderen staken vormpjes uit de bladerdeeg…en ook in de potten 
diende geroerd te worden.  En het resultaat mocht gezien en geproefd worden.  
De aanwezigen vonden het allemaal heel lekker en …de aanwezigen hebben al-
tijd gelijk hé!! 

Dinsdag 23 juli: Ontbijt Mezennest 

Ons ontbijtbuffet stond klaar op het 
Mezennest voor de ene helft van deze 
verdieping. De heerlijke geuren van ver-
se koffiekoekjes, koffie en gebakken ei-
tjes maakten de overige bewoners een 
beetje jaloers maar niet getreurd vol-
gende maand is het jullie beurt.  Ons 
uitgebreid ontbijt is toch steeds een 
beetje vakantiegevoel. Samen met de 
medebewoners ontbijten is relax en zo 
eten we alvast een koekje meer. 
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Dinsdag 23 juli: Zomerquiz. 

Vandaag konden we eigenlijk beter spreken van een “hittegolf” quiz!  Toch ver-
zamelden we genoeg bewoners zodat we drie ploegen konden vormen.  Er wer-
den drie maal 10 vragen afgevuurd en … het waren zeker niet altijd de gemak-
kelijkste!  De meeste vragen draaiden rond aardrijkskunde want in de zomer 
wordt er toch veel gereisd en naar het buitenland gegaan hé!  De verschillen 
tussen de ploegen waren niet zo heel groot maar er kan maar 1 ploeg winnen 
hé … en die werden dan ook getrakteerd op een lekker ijsje van de cafetaria! 

Donderdag 25 juli: Voetbadjes! 

Wegens de hoge temperaturen tijdens de 
tweede hittegolf van het jaar kon het kie-
men niet doorgaan in onze warme feest-
zaal.  We besloten verfrissende voetbadjes 
te geven aan de bewoners van het mezen-
nest.  En er waren natuurlijk genoeg gega-
digden.  Voor de voetjes terug in de sanda-
len vlogen werden ze nog verwend met een 
voetmassage.  En op een ander nest wer-
den de vrouwtjes dan verwend met een 
manicure. 

Vrijdag 26 juli: Bal populaire. 

Nog steeds in de hittegolf…temperaturen dik boven de 30 
graden, dus echt geen goed moment om te dansen!!  En wat 
is het beste dan voor onze bewoners?  Een lekker verfris-
send ijsje natuurlijk!  En gebracht door een “echte ijsleur-
der”!!  Smakelijk! 

Maandag 29 juli: Karantiek. 

Deze keer wel een lekker zo-
merweertje dus genoten we 
op het binnenterras samen 
met de bewoners van het Wie-
lewaalsnest.  Deze keer had-
den we onze “kar-antiek” ge-
vuld met voorwerpen uit de tijd van toen.  En bij 
elk voorwerp was er wel een verhaal te vertellen 
… zo was er een snijmachine voor bonen, een 
vleesmachine, een oude telefoon, een boeren-
klomp enzo meer.  Genoeg stof voor boeiende ver-
halen! 

Dinsdag 30 juli: Mannenclub. 

Vandaag heel wat mannen in onze ergo om samen gezellig te keuvelen bij een 
goed pintje.  We haalden natuurlijk ook een spel boven om onze “bovenkamer” 
wat aan het werk te zetten.  Er dienden vragen te worden beantwoord en 
spreuken te vervolledigen … en het mag gezegd worden, dit alles verliep (bijna) 
vlekkeloos! 
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Donderdag 01 augustus : Kiemen 

Wegens de hittegolf moesten we 
het kiemen een weekje uitstellen. 
Iedereen was weer talrijk op post. 
De maand ging Lucienne V.D.S. met 
de beker naar huis. De top 5 be-
stond vervolgens uit: Ivo P., Maria 
D., Godelieve V.L. en Paula M. Zij 
gingen naar huis met een lekker 
ruikende deodorant. Dit komt ze-
ker van pas met dit warme weer. Iedereen bedankt om deel te nemen en een 
speciale dank u voor alle vrijwilligers die elke maand komen helpen! 

Vrijdag 02 augustus : Frans De Gendt 100 jaar 

Het leek nog maar pas geleden dat we een 100-jarige hadden gevierd en nu was 
het weerom groot feest!  Met dit verschil dat het nu om de eerste man van De 
Reiger ging die 100 jaar werd, namelijk Frans De Gendt!  Met veel muziek en 
groot applaus werd hij en zijn familie onthaald in onze feestzaal.  Een dikke 
proficiat door medebewoners, personeel en directie ontbrak zeker niet.  Daar-
na werd de feestelijke taart binnengereden en kon iedereen genieten van een 
lekkere koffie en gebak.  Ondertussen werd er nog een muzieknummertje ge-
bracht en kreeg Frans bezoek van een Spaanse signorita!!  Na dit alles, het offi-
ciële gedeelte, en kwam burgemeester Luc De Ryck persoonlijk de felicitaties 
geven van het gemeentebestuur en van de Koning en de Koningin.  Nadien nog 
een traktatie van de familie voor alle feestvierders, een lekker glaasje cava of 
fruitsap.  Bedankt!!  Voor Frans het einde van een mooi verjaardagsfeest en …
op naar de 101!!! 
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Dinsdag 6 augustus : Jubileum Verleyen - Vermeulen 

Vandaag zijn Marcel en Julia 65 jaar getrouwd. 65 jaar is niet niks. Ze hebben 
al die tijd samen lief en leed gedeeld, in goede en slechte tijden. Vandaag zijn 
we samen gekomen om deze prachtige dag te vieren. We zijn gestart met kof-
fie en een heerlijk stukje taart. Kort daarna hebben we Schepen Maes mogen 
ontvangen, samen met de directeur en zorgdirecteur. Na hun mooie woorden 
hebben we kunnen genieten van lekkere hapjes met een glaasje cava. Bedankt 
aan de familie om niet enkel hun ouders maar ook de bewoners in de watten te 
leggen. 

Woensdag 14 augustus : Jubileum Aerts- Van Royen 

Vandaag zijn Jef en Lisette 65 jaar getrouwd. De tijd gaat snel want 65 jaar sa-
men is al een hele poos. Door zon en licht, weer en wind zijn ze steeds bij el-
kander gebleven. Daarom wordt deze briljanten huwelijksverjaardag uitgebreid 
gevierd. We zijn gestart met koffie en een verrukkelijk stukje taart. Kort daar-
na hebben we de burgemeester mogen ontvangen samen met de directeur. Na 
hun prachtige woorden hebben we kunnen genieten van hapjes met een glaasje 
cava. 
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Maandag 19 augustus : fietstochtje 

Bij mooie temperaturen van 20 graden was het de mo-
ment om nog eens met de fiets op de baan te gaan. We 
fietsten langs onze prachtige dijk richting Steendorp. De 
zon hield ons gezelschap op deze mooie tocht. Onze be-
woners genoten met volle teugen en de herinneringen 
aan hoe het vroeger was … en hoe het nu al zoveel ver-
anderd is. Er was natuurlijk een stop voorzien in het 
mooie Scaldiana zodat we met een opgeladen batterij 
huiswaarts konden keren. Bewoners die graag eens mee 
op de fiets gaan, seintje bij Lut of Linda. Er is al een 

wachtlijst voor dit enorm succes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 20 augustus : Oma’s koken 

Onze oma’s rond de tafel voor heel wat snijwerk van-
daag! Groenten en fruit, want er staat juliennesoep en 
fruitsla op het menu.  Een must om te zien hoe onze 
oma’s genieten …..  de goede oude tijd in de keuken. 
Natuurlijk komt daarna het proeven, dat zeker altijd 
wordt gesmaakt! 
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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 

 

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

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

14u00  Sjoelen/Wandelen (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Bibliotheek op ,de kamers 
10u00  Wandelclub 

10u00  Rolstoeldansen (Mezennest) 

14u00  Bordspel (Mezennest) 

14u00  Crea (Knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad 
            Bewoners en familie welkom,  

            in de feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

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

14u00  Jubilé Vergauwen Robert en 

           Hellinckx Georgette 
            Bewoners van het Mezennest welkom 

            in de feestzaal 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

13u00  Uitstap (Wielewaalsnest) 

            Richting Het Ster met de 

            ingeschreven bewoners 
14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 
13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs met hun 

           koopwaar 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 
14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

12u00  Reigerfeest 

tot       Eetfestijn voor de ingeschreven 

17u00  familieleden 

           Daarna iedereen welkom voor vertier 

           en plezier 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Mannenclub 

Vrijdag 06 september 

Maandag 09 september 

Dinsdag 03 september 

Maandag 02 september 

Woensdag 04 september 

Dinsdag 10 september 

Donderdag 05 september 

Maandag 16 september 

Woensdag 11 september 

Donderdag 12 september 

vrijdag 13 september 

Zondag 15 september 
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09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Wandelclub 

10u00  Rolstoeldansen (Zwaluwnest) 
14u00  Oma’s koken (Animatielokaal) 

            Iedereen welkom 
14u00  Netbal (Feestzaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 
14u00  Fit-o-meter (Mezennest) 

14u00  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnestnest) 

14u00  Valies van het verleden (Mezennest) 
14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

14u00  Crea (knutselen) (Zwaluwnest) 
14u00  Yvonne Vercauteren 102 jaar ! 
            Bewoners van het Lijsternest welkom 

            in de feestzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
12u00  Mosselsouper (Feestzaal) 
            Mosselliefhebbers welkom vanaf 12u00 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 
14u00  Along comes Mary (Feestzaal) 

           Iedereen welkom voor een  

           livestream over Expo ‘58 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u00  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Kokerellen (Mezennest) 

           In de dagzaal voor de bewoners van 

           deze afdeling 

 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Zanguurtje (Liijsternest) 

14u00  Crea (Knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Verjaardagsborrel (Animatielokaal) 

            Jarigen van september welkom 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u00  Quiz “Werelddierendag” 

Vrijdag 20 september 

Dinsdag 17 september 

Woensdag 18 september 

Donderdag 19 september 

Maandag 23 september 

Woensdag 25 september 

Dinsdag 24 september 

Maandag 30 september 

Vrijdag 27 september 

Donderdag 26 september 

Woensdag 02 oktober 

Dinsdag 01 oktober 

Vrijdag 04 oktober 

Donderdag 03 oktober 
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Jarigen in september 

 

 

 

 

 

 

Michael Vanhoyweghen K 007 04 september 97 jaar 

Oswald Heirbaut K 111 06 september 83 jaar 

Lucienne Van der Stock K 208 08 september 77 jaar 

Lisette Van Royen K 222 08 september 85 jaar 

Maria Zaman K 215 10 september 94 jaar 

Edouard ‘t Felt K 202 11 september 96 jaar 

Marcella Mertens K 010 12 september 86 jaar 

Achiel Janssens K 323 15 september 87 jaar 

Maria Dudkina K 022 20 september 94 jaar 

Julia Weyns K 114 20 september 96 jaar 

Helena Groenwals K 129 22 september 92 jaar 

Yvonne Vercauteren K 217 24 september 102 jaar 

Emilienne Van de Velde K 301 27 september 80 jaar 

Clara Van Geyt K 032 27 september 92 jaar 

Annie De Jonghe K 119 28 september 82 jaar 

Maria Mertens K 317 29 september 81 jaar 

Lucien Todts K 321 30 september 84 jaar 

    

Leo Meersman K 311 02 oktober 92 jaar 

François Van Breuseghem K 014 02 oktober 85 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josette Lemoine 
k 212 
21 juni 2019 

Martha Schelkens 
k 124 
24 juni 2019 

Maria Van Droogenbroeck 
k 030 
23 juli 2019 

Ludo Van Neck 
k 124 

24 juni 2019 

Renée Weyn 
k 227 

01 juli 2019 

Lodewijk Adriaenssens 
k 216 

31 juli 2019 

Walter Faresyn 
01 augustus 2019 
k 031 

Marie-José Dusar 
20 augustus 2019 

k 409 
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Hebben ons verlaten 

Maria Breynaert 
k 227 
19 juni 2019 

Eddy De Groote 
k 409 

29 juni 2019 

Jozef Van Bogaert 
k 030 
02 juli 2019 

Anita Tronckoe 
k 002 

23 juli 2019 

Livina Smet 
k 015 
24 juli 2019 

Louis Huyben 
k 216 

26 juli 2019 

Lydia De Pauw 
k 031 
29 juli 2019 
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Kortverblijf 

Christiane Viane 
k 130 
05 augustus 2019, opname 

Liliana Remon 
k 130 
27 juni 2019, terug naar huis 

Ivonne Cornelis 
k 414 

01 juli 2019, terug naar huis 

Martin Mys 
K 130 
03 juli 2019, opname 
01 augustus 2019, terug naar huis 

Jacques Claeye 
k 414 

03 juli 2019, opname 
13 augustus 2019, terug naar huis 

Klaus Seffert 
k 031B 

22 juli 2019, opname 
29 juli 2019, terug naar huis 

16 augustus 2019, opname 

Gabriëlla Van Nieuwenhove 
k 310 KV 
15 juli 2019, opname 
23 juli 2019, terug naar huis 

Celina Smet 
k 310 KV 

08 augustus 2019 

Josée Maes 
k 414 
16 augustus 2019 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 21 juni: ontbijtbuffet ’t Gelaag, zwemmen 

Het ergo-lokaal was omgetoverd tot een gezellige ontbijtzaal : mooi versierde 
tafels, bloemekes, alles piekfijn in orde gezet door Inge en Nicole. Al snel kwa-
men onze residenten aanschuiven. De heerlijkste geuren trokken de afdeling 
rond. Het was lekker en gezellig en een leuke gelegenheid om rustig de dag 
eens te beginnen op een speciale lekkere manier. We hadden immers bijna 2 
uur de tijd. ‘s Middags trokken we dan met Roger en Elza naar het nieuw 
zwembad en was het opnieuw genieten en ontspannen in het zalige water, on-
der de deskundige begeleiding van Inge en Anke. 

Woensdag 22 juni : ijskar Van De Walle 

Onze residenten gingen om de beurt hun ijsje bestellen 
aan de ijskar.  De Bediening ging heel erg vlot en men 
kon uit vijf verschillende smaken kiezen. 

Dinsdag 2 juli : Barbecue 

Onze jaarlijkse barbecue is telkens weer een hoogtepunt. 
Het weer zat reuze mee en was draaglijk (dus niet te 
warm!)  Wij voorzien voor iedereen een hele variëteit 
aan vlees en andere gezonde lekkernijen, slaatjes, heer-
lijke aardappeltjes en ga zo maar door. De barbecue-bakkersploeg op ons terras 
werd dit jaar versterkt door onze Chef-kok himself. Onze bewoners konden 
heerlijk genieten van voor-, hoofd- en nagerecht. Ook onze vrijwilligers waren 
talrijk aanwezig en werden zelf nu eens in de watjes gelegd. Met veel dank aan 
alle talrijke en bekwame helpende handen, speciaal de dienst logistiek !!!! 
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Dinsdag 9 juli : Tourmosselen ( Barkendeir ) : 

Naar jaarlijkse traditie, nu al 20 jaar oud, verwennen we ter gelegenheid van 
de Tour en tot voor kort de ‘Ronde van Steenrijk’ onze residenten met een 
‘proefke’ van de eerste mosseltjes. Vrijwilligster Annie samen met vrijwilligster 
Anne verwenden onze bewoners van afdeling Barkendeir met heerlijke mosse-
len en lekker knapperige frietjes. Er werd duidelijk genoten van deze verwen-
beurt! De Ronde van Frankrijk draaide intussen lustig door maar konden we he-
laas nog niet bekijken …… 

Vrijdag 12 juli : Frietkot ‘Puur Genot’ 

Het rijdende frietkot stond paraat op onze parking. De bewoners werden allen 
begeleid door vrijwilligers, personeel of familie en mochten zelf hun eigen 
frietjes, saus en vleesgerecht gaan bestellen aan het kraam. Een hevige regen-
bui zorgde voor een kleine vertraging bij de start  maar weerhield niemand om 
van deze gebeurtenis te genieten ! 

Dinsdag 16 juli : Tourmosselen ’t Gelaag 

Voor de tweede keer op rij kwamen  vrijwilligsters Annie en Anne in onze keu-
ken en in de ergo (met hulp van de animatie) hun beste beentjes voorzetten 
om weer lekkere mosselen met frietjes klaar te maken. Een wit wijntje erbij 
maakte alles compleet. 
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Momenten van stilte maakten duidelijk dat iedereen heerlijk aan het 
‘smikkelen’ was. Michiel zorgde als afsluiter voor extra ambiance met sfeermu-
ziek van André Rieu. Er werd flink meegezongen en gewalst ….. 

 

Woensdag 17 juli : Klein ontbijt (Barkendeir), bewegen 

Het ontbijtje ‘s morgens was weeral gezellig : met een zestal bewoners van 
den Barkendeir konden we aanschuiven  aan een mooi gedekte, rijkelijk gevul-
de tafel. In de namiddag maakten we een korte wandeling, daarna gingen we 
buiten zitten op het terras in de schaduw met een verfrissend drankje. 
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Donderdag 18 juli : Kokkerellen Barkendeir 

Rosette Osselaer en Maria Gorrebeeck deden hun 
kookschort aan om voor alle bewoners cake te bak-
ken, dit ter vervanging voor de wafelenbak en gezien 
de warmte. Iedereen werd hiermee getrakteerd tij-
dens de koffie. 

 

Dinsdag 23 juli : Bibliotheek, Rummikub, Rijdend winkeltje 

Rosette, Roger, Irène en Elza zetten hun tanden in hun spel Rummikub. Ander-
half uur lang moesten ze heel alert zijn en diep nadenken om 1 spel volledig uit 
te spelen. Het spel zat een tijdje muurvast, maar dankzij hun ‘volhouden’ glun-
derde Irène uiteindelijk als winnaar. 

Woensdag 24 juli : uitstap ’t Gelaag Hof ter Saksen 

Gezien vandaag reeds bijna 39 graden bereikt werd is deze uitstap afgelast en 
trokken we met iedereen naar het ergo-ruimte die goed van frisse airco is voor-
zien. Bij een heerlijk fris zelfgemaakt drankje konden we daar meer dan een 
uur zingen en van de muziekjes van Michiel genieten. Het was gezellig en even 
schrikken als we terug in de warmte terecht kwamen. In de Barkendeir kregen 
enkele bewoners een fris voetbadje en een ontspannende handmassage.  

Donderdag 25 juli: Verkoeling bij de hittegolf 

Alle bewoners kregen een bezoekje op de kamer en kregen een verkoelend 
voetbadjes of frisse handdoek in de nek. 

Dinsdag 30 juli : Pannenkoeken Barkendeir 

De cafetaria zat vol smullende mensen. 
Vrijwilliger Annie bakte dan ook de ene 
pannenkoek achter de andere. 
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Woensdag 31 juli : Bewegen 

Er was veel interesse om mee te doen, de zaal zat overvol. Daarom werd er in 
groepen gewerkt. Terwijl Inge met enkele bewoners zwierde en zwaaide met 
de parachute, deed Tim een balspel met de andere aanwezige bewoners. Daar-
na werd er gewisseld zodat iedereen van beide activiteiten kon genieten.  

Vrijdag 02 augustus : Aaihond Tess, Rummikubclub 

Voor het eerst kregen we bezoek van aaihond Tess en 
haar baasje Albert. Tess is een zeer lieve en speelse 
Border Collie. De eerste kennismaking met onze bewo-
ners ging zeer vlot en iedereen keek uit naar het vol-
gende bezoek. 

Roger, Irène, Elza en Maria Gorrebeeck maken deel uit 
van de wekelijkse Rummikubclub. Samen zoeken ze 
naar de best mogelijke cijfercombinaties. Er wordt veel 
gelachen en er worden vele oplossingen gevonden. An-
ders wordt het eens scharrelen naar een nieuw steentje 
in de ‘zak van Sinterklaas’. 

Maandag 05 augustus : Winkeltje, 
Bibliotheek, Gezelschapsspel 

Goedlachs deed Ronny weer zijn ronde en bezorgde alle 
boodschappen.  De boeken werden opgehaald zodat er 
een nieuwe levering boeken kon gebracht worden. Met een 4-tal bewoners 
speelden we het spel ‘De Toren van Pisa’ waarvoor een goede concentratie 
noodzakelijk is.  

Woensdag 07 augustus : Gebedsdienst 

André leidde de gebedsdienst aan het podium. Geassisteerd bij de lezingen en 
tevens aan het orgel. De dienst werd druk bijgewoond.  
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Vrijdag 09 augustus : Aaihond Tess, Rummikubclub, Zingen 

Liedjes uit de oude doos werden bovengehaald om samen de stembanden te 
smeren. Als afsluiter kreeg iedereen nog een drankje en versnapering. 

Tess en Albert kwamen terug langs voor hun tweede bezoek. Tess had een min-
dere start van de dag. Dit was snel vergeten door de lieve aandacht die ze 
kreeg van onze bewoners en personeel. 

Roger, Irène, Elza en Maria Gorrebeeck lieten hun hersenen weer op volle 
krachten werken om alle blokjes zo snel mogelijk op tafel te krijgen. Weeral 
geen simpele opdracht bleek het. Ook Ann en Joke, dochter en kleindochter 
van Roger, kwamen supporteren en iedereen mee helpen nadenken. 

Maandag 12 augustus : Tovertafel 

Een zestal bewoners startten met een quiz waarbij ze tussen enkele meerkeu-
zevragen konden kiezen. Dit hielp onze bewoners om juist te antwoorden. On-
verwachts kwam Bijou op bezoek met enkele mensen van Senegal. 
Ze waren heel erg geïnteresseerd in ons WZC ’t Blauwhof. In Senegal worden 
mensen in het algemeen minder oud en kennen ze het bestaan van een WZC 
niet. 

Ook waren ze heel erg benieuwd naar de mogelijkheden die de Tovertafel ons 
geeft. Bijou zette haar beste beentje voor om alles keurig voor ons te vertalen. 
Diane Hemelaer was onder de indruk van het bezoek en herhaalde meermaals 
‘zo’n schoon volk!’ 

Dinsdag 13 augustus : Ontbijt Barkendeir, Uitstap Waasland shopping center 

Enkele bewoners genoten van een lekker ontbijt in kleine kring. Croissants, kof-
fiekoekjes, vers gezette koffie, …. onze bewoners konden er duidelijk van ge-
nieten 

Samen met enkele dames trokken we in de namiddag naar het Waasland shop-
ping center. Duidelijk voorbereid met een lijstje schuimden we de winkels af. 
Diane en Irène gingen vol trots naar huis met hun nieuwe handtas. Ook dage-
lijks verzorgingsproducten werden aangekocht.  
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Woensdag 14 augustus : Bloemschikken 

Het bloemschikken stond ditmaal in teken van Moederdag. Er werden meerdere 
bloemstukjes gemaakt door onze bewoners. Eén ervan kregen ze mee naar hun 
kamer, de andere werden verspreid over de tafels van het cafetaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 16 augustus : Rummikubclub 

Roger, Irène, Elza en Maria Gorrebeeck waren weer super enthousiast om aan 
hun volgende oefensessie van de Rummikub te starten. Uiteindelijk werden er 
zelfs drie in plaats van twee spelletjes gespeeld. Samen zijn ze een prachtig 
team, iedereen helpt elkaar om de beste oplossingen op tafel te toveren. 

Maandag 19 augustus : Bibliotheek, Sjoelen 

De bibliotheek kreeg er een nieuw lid bij namelijk Julia. 
De meesten hadden hun boeken nog niet uitgelezen en konden nog eventjes 
verder. Weeral een mooie opkomst ! 
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Even over denken 
‘’t Is weer voorbij die mooi zomer’ zongen we 45 jaar geleden. Nu we begin 
september zijn worden de dagen inderdaad weeral wat korter. Maar de zomer 
hoeft nog niet helemaal afgelopen te zijn. De spreuk van de maand is immers : 
‘Ik ben des herfst begin en ook des zomers laatste; doch mits ik vruchten 
breng, ben ik niet van de kwaadste ‘. Bovendien : op 29 september vieren we 
Sint - Michiel met volgende dagspreuk : ‘Acht dagen zonneschijn, brengt Sint - 
Michiel om wel te zijn.’ Deze periode staat bekend als het ‘Sint - Michielszo-
merke’. Een beter Heilige kan er niet zijn. We moeten dus nog niet teveel wan-
hopen. Op 3 september hebben we onze gebruikersraad en we trekken ook nog 
eens naar de markt. Ons mosselfestijn daarentegen verhuist naar woensdag 9 
oktober. Wij wensen u daarom veel leesgenot met deze Babiel toe en een rusti-
ge maand september voor we aan het drukke najaar beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersnieuws 
Afscheid Anne Dujardin 
‘Toen ik in april besloot om nu in september een opleiding als zorgkundige te 
gaan volgen vond ik het een goed idee me enkele maanden te engageren als 
vrijwilligster in ’t Blauwhof. Vanaf de eerste dag voelde ik me dan ook erg wel-
kom ! De sereniteit hier is groot en het ganse team doet met veel competentie 
zijn werk : met hart en ziel, met veel geduld, luisterbereidheid, begrip, res-
pect en verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt ook erg veel nagedacht om de 
bewoners een zo goed mogelijke thuis te bezorgen. Ik vond het fijn dat ik bij al 
die extra activiteiten kon meehelpen (uitstapjes, mosseltjes, pannenkoeken-
feesten, wafelbak, croque-monsieurs). Trouwens net als bij het maaltijdgebeu-
ren bij Michiel beneden. Het leverde vaak leuke gesprekken op met de eters 
daar. 

Ik neem vele tips en wat ervaring mee van hier, nu ik eindelijk mijn jarenlang 
gekoesterde droom kan gaan verwezenlijken en zal iedereen hier erg missen. Ik 
wil dan ook afsluiten met : ‘Ik was er geire bij ….’ !!!!! Merci !’ 

Wij noteren ook nog onze volgende vrijwilligersvergadering op donderdag 26 
september om 10.45u en laten u bericht over de datum toediening griep-
vaccins in oktober. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u30  Bibliotheek 
14u00  Reminiscentie (‘t Gelaag) 
14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

10u30  Gebruikersraad 
14u00  Netbal (Barkendeir) 

 

10u30  Eucharistie 
14u00  Bewegen 

14u00  Voorbereiding markt 

 

14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

 

09u30  Rummikubclub 
14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

14u00   UNO (Barkendeir) 

 

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

 

14u30  Markt in ‘t Blauwhof 

 

14u00  Zangkoor 

 

09u 30  Rummikubclub 

 

14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

14u00  Wafelenbak (‘t Gelaag) 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Bewegen 

 

14u00  Individuele wandelen (‘t Gelaag) 

 

09u30  Rummikubclub 

14u00  Rolstoelen nakijken 

14u00  Rolstoelen nazien 

 

14u00  Wandelmiddag (‘t Gelaag) 

 

14u00  Snoezelen , massage (‘t Gelaag) 

 

10u30  Plannen maken 
14u00  Reminiscentie 

 

09u30  Rummikubclub 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

 

14u00   UNO (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Uitstap Hof Ter Saksen (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

           Werelddierendag 

09u30  Rummikubclub 
14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

NB. Sommige zangactiviteiten met key-
board worden mogelijk en tijdelijk even 
opgeschort wegens handprobleem Michiel. 
Voor de gebedsdienst is er een invaller. 

Vrijdag 13 september 

Vrijdag 27 september 

Maandag 23 september 

Dinsdag 17 september 

Woensdag 18 september 

Maandag 02 september 

Woensdag 04 september 

Donderdag 19 september 

Vrijdag 20 september 

Donderdag 26 september 

Dinsdag 03 september 

Woensdag 25 september 

Maandag 16 september 

Dinsdag 24 september 

Dinsdag 01 oktober 

Woensdag 02 oktober 

Vrijdag 06 september 

Maandag 09 september 

Woensdag 11 september 

Dinsdag 10 september 

Donderdag 05 september 

Donderdag 12 september 

Maandag 30 september 

Donderdag 03 oktober 

Vrijdag 04 oktober 
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Jarigen in september 

 

 
 

 

Welkom 
 

François Van Cleemput K 131 09 september 85 jaar 

Lea Engels K 145 17 september 88 jaar 

Maria Gorrebeeck K 160 17 september 80 jaar 

Honorina Van Droogenbroeck K 022 19 september 81 jaar 

Jan Maes 
k 159 

10 juli 2019 

Rosette Van Damme 
k 029 
24 juni 2019 

Charles Van Raemdonck 
k 147 
04 juli 2019 

Julia Catthoor 
k 011 

25 juni 2019 

Gabriëlla Van Nieuwenhove 
k 133 
06 augustus 2019 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Lodewijk Adriaenssens is op 31 juli 2019 verhuisd. 

Hij verblijft nu in WZC De Reiger 

Eddie Toté 
k 159 
28 juni 2019 

Yvonne Maes 
k 016 

31 juli 

Hilda Stoop 
k 132 
10 augustus 2019 

Roger Smet( 
k154 

10 augustus 2019 

Charles Van Raemdonck 
k 147 

19 augustus 2019 
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Jarigen in september 

 

 

 
 
 

 

Info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidig systeem wijzigt vanaf 2 september 2019. 

U hebt geen wachtwoord meer nodig in de gebouwen van onze woonzorgcentra. 

Wat moet u doen : enkel klikken op “Voorwaarden accepteren” en u kan op het 
internet. 

 

Godelieve Van Dender Flat 131 12 september 80 jaar 

Josée Peleman Flat 252 19 september 82 jaar 

Godelieve Van Buynder Flat 367 20 september 77 jaar 
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Een woordje van Sofie…  
Het was smullen geblazen tijdens onze allereer-
ste BBQ. De keukenmedewerkers zorgden voor 
overheerlijke groenten en salades. De opkomst 
was groot. We kijken dan ook terug op een ge-
slaagde editie en hopen om ook de komende ja-
ren deze activiteit weer te kunnen voorzien. 
Graag willen we dan ook een moment nemen om 
al onze vrijwilligers te bedanken die steeds vol 
enthousiasme het beste van zichzelf geven en 
bijspringen waar nodig! 

Zon was er tijdens de zomermaanden in  
overvloed en het warmterecord werd verbroken. 
Het was geleden van 1947, toen het kwik steeg 
tot 36,6 graden, dat de zon in België zo fel had  
geschenen. Meer dan 70 jaar later deden we er 
nog enkele graden bij. De kaap van 40 graden 
werd overschreden! Het was bakken en braden, 
zowel binnen als buiten. Verfrissing en een goede 
bescherming tegen de zon waren dan ook voor 
iedereen meer dan noodzakelijk. 

 

Bovenstaande cijfers tonen aan dat onze warmtecampagne ertoe doet!  

We schakelden dan ook een versnelling hoger dit jaar. Als lokaal dienstencentrum 
zorgden we voor een koele ruimte voor onze gebruikers, hebben we ingezet op het 
verspreiden van folders, organiseerden we een informatieve sessie, boden we op war-
me dagen gratis verkoelende drankjes aan, hebben we de mogelijkheid  voorzien om 
een voetbad te nemen EN hebben we ingezet op de verdeling van onze warmtepakket-
ten. Dit laatste deden we niet binnen de muren van lokaal dienstencentrum ’t Achter-
poortje. Nee, we trokken naar buiten,… naar de buurten. Dit omdat we mee zorg wil-
len dragen voor de kwetsbare burgers binnen onze samenleving. De campagne zorgt er 
immers voor dat we op een actieve manier ouderen gaan bereiken en informeren rond 
de gevaren van het warme weer.  

Op algemene vraag van onze gebruikers hebben we deze zomer  extra ingezet  op het 
aanbieden van sportieve activiteiten. We organiseerden petanque, KUBB, curling, 
stoelturnen, stoelnetbal,… Onze gebruikers beleefden een fantastische tijd! 

 
Beweging, oh zo belangrijk… ! 

Als de heide kleurt… 

Is de zomer bijna gebeurd… 
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Ik was er “geire” bij 

Dit was juli-augustus 2019… 

Dinsdag 02/07: CURLING 

Sinds de invoer van de curling  
activiteit binnen lokaal dienstencen-
trum ‘t Achterpoortje kent deze een 
groot succes. Plezier verzekerd tij-
dens de sportieve namiddag.  

In het algemeen wordt aangenomen 
dat de sport in het 16e-eeuwse 
Schotland is bedacht. Wereldkampi-
oenschappen zijn er sinds 1957 voor 
mannen en sinds 1979 voor vrouwen. 
Met wat extra training wordt dit 
misschien wel haalbaar :-)! 

 

Donderdag 04/07/2019:  UITSTAP—POLDERS EN GEITENHOEVE 

Een onvergetelijke namiddag...met topactiviteit… Zo werd de uitstap naar de 
polders en geitenhoeve genoemd door de deelnemers. Met z’n 14 waren ze en 
genoten, dat hebben ze! 
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Maandag 08/07/2019: STARTMOMENT—TOUR ‘T ACHTERPOORTJE 

Wat ze daar in Frankrijk kunnen, dat kunnen we toch ook gewoon in Temse! Al 
trappend legden de bezoekers van ons lokaal dienstencentrum tijdens Tour ‘t 
Achterpoortje 55 kilometer af. Een mooie prestatie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 09/07/2019: OUDE AMBACHTEN—IMKER   

Imker Geert liet de deelnemers kennis maken met de wereld van de bij. Sa-
men werd geproefd van heerlijke en verse honing, werden kaarsen gemaakt 
van bijenwas, werd gesmuld van snoepjes met propolis,… Een leerrijke namid-
dag voor alle aanwezigen.  



34  Babiel— september 2019 

L
D

C
 '
t 

A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Woensdag 10/07: KOOKWORKSHOP —ZOMERSE HAPJES EN DRANKJES 

Kiwi-watermeloen 
 
Ingrediënten (voor 6 glazen) 
- 6 dl kiwi-sinaasappelsap (versmarkt Col-
ruyt) 
- 2400 gram watermeloen 
- vleugje vloeibare honing 
- 6 kiwi’s  
- 60 eetlepels gemalen ijs 
 

Bereiding (15 minuten) 
1) Snij de kiwi in 2 en snij er 1 mooi schijfje 
af voor de afwerking. Snij de rest in stuk-
ken. Mix samen met het kiwi – sinaasappel-
sap in de blender of met de staafmixer tot 
een puree. Voeg 4 eetlepels gemalen ijs toe 
en mix heel kort tot alles gemengd is.  
2) Snij 1 driehoekje vrichtvlees met schil van 
de watermeloen en hou opzij voor de afwer-
king. Snij de rest van het vruchtvlees in 
stukken en mix samen met de rietsuikersi-
roop tot een puree. Voeg 6 eetlepels gema-
len ijs toe en mix heel kort.  
3) Giet het kiwimengsel in een hoog glas en 
giet er voorzichtig het meloenmengsel bo-
venop. Serveer met een rietje en werk het 
glas af met het stukje watermeloen en het 
kiwischijfje.  

Sandwichrolletjes 
 
Ingrediënten 

-8 sneetjes casinobrood 
-1 bakje gerookte zalmblokjes (100 g) 
-2 el yoghurtmayonaise 
-sprietjes bieslook (paar) 
-1 citroen (in dunne plakjes) 
 
 

Bereiding (20 minuten) 
1) Korstjes van brood snijden en sneetjes 
met deegroller dun uitrollen.  
2) In kom zalmblokjes, yoghurtmayonaise en 
helft van bieslook door elkaar scheppen. Op 
smaak brengen met enkele druppels citroen-
sap, zout en peper.  
3) Uitgerolde sneetjes bestrijken met zalm-
spread, laatste 2 cm niet bestrijken. Snee-
tjes stevig oprollen en 10 min. in diepvriezer 
laten opstijven. Elk rolletje in vier stukken 
snijden. Rolletjes rechtop op schaal leggen 
en garneren met bieslook.  

Donderdag 18/07: PETANQUE 

Een mooie opkomst voor de 
allereerste petanquesessie 
georganiseerd door LDC ‘t 
Achterpoortje. Pierre toon-
de zich een bekwaam in-
structeur en leerde ieder-
een de spelregels. Er was 
sprake van een gezonde 
competitiviteit tussen de 
twee ploegen. 
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Vrijdag 19/07/2019: Groeten uit TEMSE: Zomerse fotoshoot  

Enkel stralende gezichten op vrijdag 19 juli in LDC ‘t Achterpoortje. Wie zin 
had kon een leuke zomerse foto van zichzelf laten nemen, met kokosnoot, fla-
mingo, ananas of bloemenkroon… Wie wordt hier nu niet blij van? 

Woensdag 24/07: Bloemschikken 

Wat is er mooier dan een 
felgekleurd bloemenar-
rangement te midden 
van je tafel? Marleen 
maakte samen met een 
grote groep enthousiaste 
bloemschikkers een 
prachtig stuk met zonne-
bloemen in juli. 

 

Donderdag 25/07: Bingo 

De extreme hitte kon on-
ze bingo fanaten niet 
weerhouden om toch 
naar het LDC af te zak-
ken voor deelname aan 
hun favoriete spel. Een 
mooie opkomst van 22 
personen voor dit gezel-
lig spel onder leiding van Mirella.  
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Vrijdag 25/07: Bekendmaking winnaar Tour ‘t Achterpoortje 

Het werd een spannende strijd tussen de eerste en de tweede plaats maar 
uiteindelijk trok Gilbert aan het langste eind. Hij werd de winnaar van onze 
Tour ‘t Achterpoortje en legde 16,93 kilometer af. Proficiat met de sportieve 
inspanningen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 30/07 en 13/08: KUBB 

We speelden het spel volgens de officiële spelregels. De partij van 30/07 ein-
digde echter onbeslist, mede doordat door beide partijen wer-ke-lijk op top-
niveau werd gespeeld. Kan je geloven dat een speler erin slaagde om met één 
worp 4 kubbs omver te werpen?  Op 13/08 werd er  zelfs tweemaal KUBB ge-
speeld: in de voormiddag met Dagmar en in de namiddag met Pieter. De na-
middagpartij kende wel een winnaar. 

Wist-je-dat? 

Er wordt steeds onderhands en in de lengterichting van de stok gegooid. Een 
werpstok mag dus niet “helikopteren”.  
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WOENSDAG 31/07: DEMO VICTORIA-JUWELEN 

Aan keuze geen gebrek, want er werden die namiddag 
heel wat juwelen uit de Victoriacollectie uitgestald in 
de cafetaria van ons dienstencentrum.  Er was voor 
elk wat wils,  smaken verschillen nu eenmaal, en ge-
lukkig maar! De demo genoot ruime belangstelling. De 
aankopen die gedaan werden kunnen we binnenkort 
volop bewonderen ... 

DONDERDAG 01/08: REMINISCENTIE: DE ZOMER VAN… 

We keerden met een beperkt groepje terug naar de tijd van toen en haalden  
herinneringen op aan lang vervlogen zomers. Er werd gezellig gebabbeld over 
zomers eten en onvergetelijke reizen. Maar ook in de zomer hielpen veel kin-
deren pa en ma een handje bij allerhande taakjes en klusjes in huis. 

VRIJDAG 02/08: KOOPWORKSHOP: ZOMERSE HAPJES EN DRANKJES 

Een mooi groepje voor deze workshop! Stonden o.a. op het menu: Fatoush, Brie 
aardbeihapjes met basilicum, pompelmoes tonic en strawberry celebration.  
Het werden 4 smaakbommetjes met verrassende combinaties van ingrediënten. 
De Brie aardbeihapjes werden uitgereopen tot favoriet! Hieronder leest u het  
recept. 

BRIE AARDBEIHAPJES MET BASILICUM 

Ingrediënten 

  200 g roombrie 

  24 verse aardbeien 

  24 blaadjes verse basilicum 

  1 el Mazzetti cremaceto classico 

Keukenspullen 

 24 tapasprikkers 

Bereiden 

1.   Snijd de brie in plakken van ½ cm en snijd deze plakken vervolgens in stukken van 3-4 
cm. Verwijder de kroontjes van de aardbeien. 

2. Rijg achtereenvolgens een blaadje basilicum, aardbei en een stukje brie aan   
     een prikker. Maak zo ook de rest van de prikkers. Verdeel over een schaal en 
     besprenkel de hapjes met de cremaceto classico. 
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VRIJDAG 09/08: FILM: PILLOW TALK MET DORIS DAY 

Drie aanwezigen wilden de knappe actrice Doris Day nog eens aan het werk 
zien, want dat was toch al zólang geleden!  Voor hen was het pure nostalgie. 
Het verhaal was boeiend. Deze film kon dan ook een Oscar in de wacht slepen 
voor beste verhaal en script in 1960. Wel jammer dat Doris niet wat meer lied-
jes zong in de film. 

WOENSDAG 14/08: BREICLUB 

Zoals elke woensdag was de breiclub ook 
nu weer van de partij.  Enkele werkjes 
werden gefinaliseerd,  u kan ze hieronder 
bekijken. Dergelijke stukken wil iedereen 
wel in zijn kleerkast! Zin om ook mee te 
doen? Alle handwerkers zijn welkom 
(breien, naaien, haken, kantklossen, ma-
cramé, frivolité enz. …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TER INFORMATIE: STAPAF+ MAGAZINE (TOERISME OOST-VLAANDEREN) 

Via Toerisme Oost-Vlaanderen ontvingen wij een aantal exemplaren van 
StapAf+,  een gratis fiets- en wandelmagazine dat uitnodigt tot fietsen en wan-
delen in Oost-Vlaanderen en zich toespitst op toegankelijkheid voor personen 
met een beperking. Enkele exemplaren legden we in het LDC ter beschikking. 
Alle (toegankelijkheids)info uit het magazine (inclusief de routes) kan men te-
rugvinden online www.tov.be/toegankelijkheid. 
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14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Kookworkshop: 
                          cupcakes/muffins  
                          bakken t.v.v.  
                          Stichting Alzheimer 

 

14u00 tot 17u00  Curling    

           

14u00 tot 17u00  Breiclub  

 

14u30 tot 16u00  Reminiscentie 
                          Terug naar school… 
                          inclusief hapje/drankje 
18u30 tot 21u30  Rouw-en   € 10 - € 5 (sleutelpas) 

                                                         verliescafé Temse 
                          verlies van een partner 
                          inclusief drank 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 16u00  Het gehoor:              € 2 
                          werking, gehoor- 
                          problemen, oplossingen 
                          inclusief koffie/thee 
18u00 tot 23u00  Schaakclub Boey 
                          gratis proeflessen 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Kookworkshop: 
                          cupcakes/muffins  
                          bakken t.v.v.  
                          Stichting Alzheimer 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 16u00  Muziekfilosofie         € 4 
19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 
14u00 tot 15u30  Verhalenvertelster 
                          Kapsalon Nelly       € 2,50  
 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

13u30 tot 17u00  Alpacaboerderij Lokeren  € 6 
                          uitleg, aaien en shopbezoek 
18u00 tot 23u00  Schaakclub Boey 
                          gratis proeflessen 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Kookworkshop: 
                          cupcakes/muffins  
                          bakken t.v.v.  
                          Stichting Alzheimer 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Keuzefilm Bing Crosby       
19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 
14u00 tot 17u00  Bloemschikken         € 5 

 

13u00 tot 15u00  Voorafgaande zorg- 
                          planning 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Werelddag Alzheimer:  
                          dementiecoaches 
18u00 tot 23u00  Schaakclub Boey 
                          gratis proeflessen 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Met plezier ouder € 2,50 

                          worden (incl. koffie/thee) 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

vanaf 11u30        Mosselsouper   prijs eetbon 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Rummikub                     

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

Woensdag 04 september 

Maandag 02 september  

Dinsdag 03 september  

Dinsdag 10 september 

Donderdag 05 september 

Maandag 09 september 

Vrijdag 06 september 

Donderdag 12 september 

Vrijdag 13 september 

Woensdag 11 september 

Dinsdag 24 september 

Maandag 16 september 

Vrijdag 20 september 

Dinsdag 17 september 

Woensdag 18 september 

Donderdag 19 september 

Maandag 23 september 

Woensdag 25 september 
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14u00 tot 16u00  Creatief met ver-     € 6 
                          pakkingsmat.: juwelen 
14u00 tot 17u00  Bingo          € 0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië  
18u00 tot 23u00  Schaakclub Boey 
                          gratis proeflessen  

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub                     

Maandag 30 september Donderdag 26 september 

Vrijdag 27 september 

Dit wordt september 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. 

 

 

 

 

 

 

Maandag 02/09, 09/09 en 16/09/2019: MUFFINS MAKEN 

LDC ‘t Achterpoortje bakt mee muffins voor het goede doel! Doe jij ook mee? 
Deelname aan de activiteit is gratis. Muffins kunnen na afloop worden aange-
kocht. De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan Stichting Alzheimer 
Onderzoek. We verzamelen in de Kidsresto om 14.00 uur. De activiteit 
neemt een einde rond 16.00 uur. 

Samen stoppen wij Alzheimer 
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Dinsdag 03/09/2019: CURLING 

Lukt het u om de hoogste scores te verzamelen  
(= middelpunt van de cirkel)? Leute en plezier 
gegarandeerd! Iedereen WELKOM!  Deze activi-
teit wordt u gratis aangeboden. Start voorzien 
om 14.00 uur. 

Donderdag 05/09/2019: REMINISCENTIE—TERUG NAAR SCHOOL 

We denken samen terug aan de tijd van toen en staan stil bij onze schooltijd. 
Tijdens de activiteit worden herinneringen opgehaald van vroeger. Benieuwd 
waar de anderen naar school gingen? Hoe ze op school geraakten? Welke stu-
dies werden gevolgd? Of ze de lolbroek waren in de klas? Kom dan zeker naar 
onze gratis activiteit op donderdag 5 september 2019. Start om 14.30 uur. Ein-
de voorzien om 16.00 uur. We bieden een 
drankje en hapje aan zodat er lekker kan 
worden gekeuveld. 

Donderdag 05/09/2019: ROUW– EN VERLIESCAFE 

Vzw Rouw– en verliescafé is een veilige plek. Er is tijd, aandacht en ruimte 
voor verlies in een sfeer van vertrouwen en verbondenheid.  Iedereen is wel-
kom! Gastvrouw Karin Verheyen ontvangt u graag. Er wordt een bijdrage van 
10 EURO gevraagd, drank inbegrepen.  Sleutelpashouders betalen 5 EURO. 
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Vrijdag 06/09/2019: HET GEHOOR: PROBLEMEN, WERKING, HULPMIDDELEN 
& ONDERHOUD VAN TOESTELLEN 

Een audioloog van het Aurilis hoorcentrum brengt in-
formatie rond de werking van het gehoor en de mo-
gelijke problemen die kunnen ontstaan. Aurilis heeft 
een netwerk van 70 hoorcentra verspreid over heel 
Vlaanderen. Ze bieden ook informatie over beschik-
bare hoor-hulpmiddelen en het correct onderhoud 
van toestellen en gehoorapparaten. 

We starten om 14.00 uur. U betaalt 2 euro. We voorzien bij deelname een 
heerlijke tas koffie of thee. 

Dinsdag 10/09/2019: MUZIEKFILOSOFIE 

Wat is de betekenis van muziek?  Kan muziek ons iets leren?  Is 
er een relatie tussen muziek en emoties?  Muziekfilosoof Mr. 
Tomas Serrien geeft u een antwoord.  We beluisteren samen 
enkele muziekfragmenten. Muziekliefhebbers van alle leeftij-
den  zijn welkom!  

Kostprijs 4 euro. Met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. U wordt 
verwacht om 14.00 uur. 

Donderdag 12/09/2019: VERHALENVERTELSTER—KAPSALON NELLY: EEN 
VERHAAL MET EEN LACH EN EEN TRAAN 

Als jongste telg uit een kappersfamilie heeft Nelly de traditie in ere gehouden 
en al 40 jaar runt ze haar eigen kapsalon. Dit familieverhaal mag de geschie-
denis van de kappersstiel genoemd worden. Bijna een eeuw geleden begonnen 
als "barbier en café", tot de dag van vandaag. Met alle wetenswaardigheden: 
van warme scheerbeurten en permanenten, van Brylcrème en gel, van kleuren 
en knippen, enz... Maar vooral over het leven zelf: het omgaan met de klan-
ten, het menselijke aspect dus. Een verhaal met heel wat scherpe kantjes, 
maar vooral met een portie deugddoende humor, 
een lach en een traan. 

Start voorzien om 14.00 uur. Kostprijs: 2,50 euro. 

Vrijdag 13/09/2019: UITSTAP: BEZOEK ALPACABOERDERIJ Lokeren 

De verantwoordelijken op de boerderij maken de nodige tijd vrij om ons een 
deskundige uitleg te geven over het reilen en zeilen op de boerderij. Wie 
wenst kan in de weide de dieren aaien (dit is uiteraard niet verplicht). Alpa-
ca's leveren om het jaar 2,5 - 3 kg vachtwol. U hebt de gelegenheid om de al-
paca-shop te bezoeken. 

PRAKTISCH: 
We kunnen beschikken over 
een lokaal en voor de minder-
mobielen onder ons zijn stoe-
len beschikbaar. Kostprijs 6 euro, vervoer vanuit LDC inbegrepen. We verza-
melen in het dienstencentrum om 13.30 uur. Wees zeker tijdig aanwezig! Te-
rugkomst is voorzien rond 17.00 uur.  
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Dinsdag 17/09/2019: FILMVOORSTELLING: FILM UIT COLLECTIE MET BING 
CROSBY 

De gratis filmvoorstelling start om 14.00 uur. Benieuwd 
welke film wordt getoond? Kom dan zeker een kijkje ne-
men.  

Wist-je-dat?  
Crosby bezocht een jezuïetencollege en studeerde 
rechten. Terwijl hij met collega's op zakenreis was, 
zong hij in bars en verklaarde dat hij hiermee veel 
meer verdiende dan in zijn baan als advocaat. Hierop 
besloot hij zijn carrière als advocaat voor altijd op te 
geven en zich uitsluitend op zijn zangcarrière te storten 

Woensdag 18/09/2019: BLOEMSCHIKKEN 

Ook in september maakt Marleen weer samen 
met de creatievelingen onder jullie een prachtig 
bloemstuk. Vergeet niet tijdig in te schrijven!  

De activiteit start om 14.00 uur. Voor deelname 
betaal je een bedrag van 5 euro per gemaakt 
bloemstuk. 

Donderdag 19/09/2019: VOORAFGAANDE ZORGPLANNING 

Meer en meer mensen willen 'met hun papieren' in orde zijn voor later. Er be-
staan in België een aantal soorten wilsverklaringen die men kan opstellen. Op 
deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt re-
kening houden, wanneer de persoon zich niet langer zelf kan uitdrukken. 

Wat  wordt bedoeld met voorafgaande zorgplanning? 

Wat zijn de verschillende soorten wilsverklaringen? 

Waaraan moet een rechtsgeldige wilsverklaring voldoen? 

Tijdens de infosessie geeft een medewerker van LEIF (LevensEinde Informatie  
Forum) antwoord op al uw vragen. Deelname is gratis. De sessie gaat door van 
13.00 tot 15.00 uur. 
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Vrijdag 20/09/2019: DEMENTIECOACHES 

Jaarlijks gaat de Werelddag  
Dementie door op 21 septem-
ber. Het aantal personen met 
dementie in België wordt ge-
schat op 202.000.  

 

Naar aanleiding van de  
Werelddag Dementie heeft 
LDC  
‘t Achterpoortje enkele spre-
kers uitgenodigd die het pro-
ject  
dementiecoaches Waasland 
zullen voorstellen.  

 

De sessie bestaat uit: toelich-
ting rond dementie, voorstel-
ling  
project en opdrachten demen-
tiecoaches, getuigenis van da-
gelijkse werkpraktijk van één 
van de  
coaches. We voorzien even-
eens ruimte voor vraag-
stelling.  

 
U neemt gratis deel. Start voorzien om 14.00 uur. 

 

Maandag 23/09/2019: MET PLEZIER OUDER WORDEN 

Begeleider Mr. Mark Claus richt zich op het trainen 
en adviseren van senioren. Mark geeft sinds 1970 cur-
sussen voor senioren.  

Toen Mark zelf met pensioen ging besliste hij zijn 
kennis en ervaring verder te benutten en richtte de 
vennootschap Leef-Tijd op.  

De nadruk ligt op inzichten, praktische vaardigheden 
en de juiste houding van senioren. Zo kom je bij een  
positieve belevenis van ouder worden . 

Deelnameprijs: 2,50 euro (inclusief koffie/thee). 
Start voorzien om 14.00 uur. 
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Woensdag 25/09/2019: MOSSELSOUPER 

Smul mee van overheerlijke mosselen. 
Schrijf je snel in bij de medewerkers van 
ons dienstencentrum. Vol = vol. Kostprijs = 
prijs maaltijdticket. Op de dag zelf wordt 
de maaltijd uitzonderlijk aan de tafel ge-
serveerd. We vragen iedereen om reeds 
om 11.30 uur aanwezig te zijn. Aangezien 
alle mosselen niet gelijktijdig kunnen 
klaargemaakt worden, wordt er gewerkt 
met twee shiften. Het kan zijn dat je dus 
even geduld moet hebben alvorens te genieten van het heerlijke goud uit de 
zee. 

Donderdag 26/09/2019: CREATIEF MET AFVAL—JUWELEN MAKEN 

Een PET-fles is een verpakking voor frisdranken en andere vloeistoffen, vervaar-
digd uit polyethyleentereftalaat. De fles is in 1973 gepatenteerd. PET-flesjes 
worden ook wel gebruikt als verpakking voor cosmetica, vloeibare zepen, 
schoonmaakmiddelen of medicijnen. Wanneer één van deze flesjes leeg is smij-
ten we deze meestal argeloos weg. Met deze flesjes  kan je echter ook prachti-
ge juwelen maken. Tijdens de creatieve workshop, die wordt ondersteund door 
Els, leer je hoe je zelf deze pareltjes kan maken. Benieuwd naar meer? Schrijf 
je dan zeker in. Voorzie gerust zelf wat PET-flesjes in je favoriete kleur. Voor 
deelname betaal je een bijdrage van 6 euro. De juwelen mag je uiteraard mee 
naar huis nemen. De workshop start om 14.00 uur en zal eindigen rond 16.00 
uur. 

Donderdag 26/09/2019: BINGO 

Traditiegetrouw is het de laatste donderdag van de maand weer tijd voor Bin-

go. De balletjes rollen uit de trommel, de cijfers worden aangekruist, prijzen 
worden verdeeld.  

Sleep ook jij een mooie prijs in de wacht? Start om 
14.00 uur. Per kaartje betaal je 0,50 euro. 
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MAANDAG 19/08: KAARTING EN RUMMIKUB 

Er heerste een gezellige bedrijvigheid in de cafetaria, want zoals elke maandag 
waren de kaarters en rummikub’ers weer van de partij. We maken graag van de 
gelegenheid gebruik om hen eens in de kijker te zetten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 20/08: PETANQUE 

Grote opkomst voor de petanque-partij. De deelnemers aan deze activiteit kon-
den dan ook genieten van het spel onder een stralend zonnetje. Ze zijn semi-
professioneel, want ze beschikken over de nodige uitrusting: vodjes om de bal-
len af te kuisen, startlijnen, de nodige meetinstrumenten, magneetkoorden om 
de ballen op te rapen…  
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Naam activiteit Dag Uur Kostprijs 

Stoelyoga Dinsdag  

(vanaf 10/09/2019) 

09.30 - 10.30 uur 2,50 euro 

Yoga Dinsdag  

(vanaf 10/09/2019) 

19.30 - 20.45 uur 8 euro 

Babbelonië Vrijdag 

(vanaf 06/09/2019) 

09.00 - 11.00 uur Gratis 

Schaakclub Vrijdag 

(vanaf 06/09/2019) 

18.00 - 23.00 uur Enkele proeflessen  

gratis, nadien afsluiten 

lidmaatschap 
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