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Kruiswoordraadsel 

Verticaal 
 

1. Familielid –muzieknoot 

2. Provinciehoofdstad – keg 

3. Muzieknoot – hard vel 

4. Race – ‘reuk’ – pot 

5. Onzin – ovaal geval 

6. Dorp bij Gent – vereniging 

7. Oprecht 

8. Route Nationale –
scoutsdame 

9. Metaal – act 

10. ’t belangrijkste - schip 

Horizontaal : 

1. Liefdekespijn 

2. Decoratie 

3. Oude lengtemaat – tele .. 
- Frans lidwoord 

4. Stok - gebladerte 

5. Schande – Openbare Dienst 

6. Lager Onderwijs – aanleg-
plek 

7. Heden 

8. Tijdperk 

9. Munt – dans – vod 

10. Doodsstrijd – zeevogel 

De juiste oplossing van ons vo-
rig raadsel werd ons bezorgd 
door Emilienne Van de Velde 
uit De Reiger, die de wijnfles 
wint. Veel puzzelplezier !! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A A R D A P P E L S 

2 C H A O S   I L O T 

3 T A A L B O E K   A 

4 E   K   A R T E   I 

5 E K V   K A L E   N 

6 R O L T   K U N   D 

7 M I A   M E T   D E 

8 A   K O O L   A O W 

9 M A   M O D E L   E 

10 A U T O V E R I N G 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind september starten ze aan de kant van de Clement D’Hooghelaan met de 
rioleringswerken. 

Dit kan natuurlijk wel enige hinder met zich meebrengen. 

 

De werken in de 4 nieuwe kamers liggen ook niet stil. De bezettingswerking 
zijn in uitvoering. 

 

Op het terrein waar de hoogspanningscabine staat zijn ze ook bezig met de op-
bouw van een technische ruimte en bergingen. 
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Info 
CRA (coördinerend en raadgevend arts) 

Even voorstellen: 

Dr. Evelien Bernaers studeerde af aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven in 2015. Dr. Evelien Bernaers 
werkte reeds enkele jaren in Sint-Niklaas. werkzaam. 

Zij heeft nu samen met dokter Vercammen Magali 
Huisartsenpraktijk ‘De Ster’ te Steendorp. 

Vanaf 01 oktober 2019 wordt dokter Evelien Bernaers 
de nieuwe coördinerend en raadgevend arts voor WZC 
De Reiger en WZC ‘t Blauwhof. Zij volgt dokter Jan Fie-
rens op. 

Wij wensen haar veel succes. 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidig systeem wijzigt vanaf 2 september 2019. 

U hebt geen wachtwoord meer nodig in de gebouwen van onze woonzorgcen-
tra. 

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

 

 

Winteruur 
Opgelet : in de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober zetten we 
de klok een uurtje achteruit. Zo kunnen we een uurtje langer slapen. Hopelijk 
is dit de laatste keer …. Wij verwittigen 
ook nog via affiches en een flyer !! 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 21 augustus : Sangria maken 

Een hele lading fruit lag op ons te wachten. Vier ijverige bewoners kwamen ons 
helpen om dat fruit klein te krijgen. En ja het is ons gelukt, na twee uur snij-
den lag al het fruit klein gesneden in de ketel. Nu de Sangria erover en zo kon 
hij de ganse nacht trekken voor de BBQ. Dank aan Maria Van Damme, Lisette 
Vermeulen, Maria Meersman en Maria Van Hove. 

Donderdag 22 augustus : BBQ 

Zomerse temperaturen voor onze BBQ, het kon al niet meer stuk. 100 bewoners 
en 30 vrijwilligers konden genieten van onze reuze BBQ. Als aperitief de zelf 
gemaakte Sangria en hij werd gesmaakt ….. De BBQ was een succes, het vlees 
was TOP gebakken! Dank Peter en Eugeen voor het bakken van het vlees. Na-
tuurlijk ook dank aan de keuken om de heerlijke groentjes te voorzien. Achter 
de saladebar waren ook Odette en Mariette van de partij om ons bij te staan. 
Ann zorgde dan weer voor foto’s van alle blije gezichten in de feestzaal. De 
koffie met dame blanche mocht zeker niet ontbreken. Moe maar voldaan trok 
iedereen rond half drie huiswaarts. 
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Maandag 26 augustus : Verjaardagsborrel 

Een gans groepje jarigen van augustus zat rond de tafel voor een hapje en een 
drankje. Onze kersverse eeuwling Frans genoot mee.  De Sangria werd nog ge-
smaakt bij deze warme temperaturen. Heel wat herinneringen kwamen boven 
uit lang vervlogen tijden, leuk om deze nog eens uit de kast te halen ;-)  wat 
vliegt de tijd! Nogmaals proficiat aan al deze jarigen! 

Dinsdag 27 augustus : Ontbijt Mezennest 
(K116-K131) 

Er heerste een echt vakantiegevoel op het Me-
zennest. Een uitgebreid ontbijt stond klaar net 
als op hotel. De geur van vers gebakken koek-
jes, heerlijke koffie….. verspreidde zich op de-
ze verdieping. De eitjes met spek smaakten 
overheerlijk. Iedereen genoot met volle teu-
gen, het was weerom een echt verwenmoment. 

Dinsdag 27 augustus : Uitstap Wielewaalsnest 

Het was een warme zomerse dag maar dat hield ons niet tegen om een dagje 
naar het recreatieoord De Ster te gaan. We hebben eerst genoten van een wan-
deling in het bos terwijl we naar de dieren keken. Af en toe stoppen om te 
drinken was een must met het warme weer. Ten slotte hebben we de pannen-

koek, ijsje of wafel enorm laten smaken. Na een verfris-
send drankje zijn we warm, moe en voldaan huiswaarts 
gekeerd. 
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Woensdag 28 augustus : Vernissage 

Een vernissage ten huize “De Reiger” het is eens iets anders. Het jarenlange 
werk van Maria Georgette Gobel (woont op het Lijsternest) werd tentoon ge-
steld in de feestzaal. Haar kinderen hebben deze werken bijeen gehaald om 
een mooie voorstelling neer te zetten. En ja ….. het was adembenemend. Hoe-
veel engelengeduld hiervoor nodig zal geweest zijn. Voor Georgette is dit meer 
een geneesmiddel, door deze werken komt ze volledig tot rust. Bedankt 
Georgette en familie voor deze bijzondere middag, alsook voor het hapje en 
het drankje dat jullie voor onze bewoners voorzien hadden. Wij wensen bij de-
ze Georgette nog veel schilder plezier! 

Donderdag 29 augustus : Kiemen 

Deze maand was het weer druk in de feestzaal. Deze 
keer waren er 6 winnaars. Leeke Verhulst ging met de 
beker naar huis deze maand proficiat! De top 6 bestond 
uit: Annie Peeraerts, Lucien Todts , Lisette Vermeulen, 
Maria Van Lombergen en Annie De Jonghe. Zij gingen 
naar huis met verzorgingsproducten. Aan iedereen be-
dankt om zo talrijk aanwezig te zijn. 

Maandag 9 september : Robert Vergauwen
– Georgette Hellinckx 70 jaar getrouwd 

Op maandag 9 september vierden Robert 
Vergauwen en Georgette Hellinckx hun pla-
tina huwelijksjubileum. Beiden werden ge-
boren in Temse: Robert op 4 augustus 1927, 
Georgette op 19 december 1926. Zij wer-
den op 9 september 1949 door schepen Ka-
miel Van Schaverbeeck in de echt verbon-
den. Robert was paswerker-draaier op de 
Boelwerf, Georgette naaister. Zij verblijven 
sinds 2017 in WZC De Reiger. 

Foto 
De jubilarissen met burgemeester Luc De Ryck, directeur Dirk De Clerck en animatieverant-
woordelijke Linda Thierens.  
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70 jaar huwelijk, een hele mijlpaal in het leven van Robert en Georgette. Dit 
mochten we niet zomaar laten voorbij gaan. Het record staat momenteel in 
Temse op 73 jaar. Robert en Georgette zijn goed op weg om dit record te ver-
breken ;-)  Hun platina jubilé werd dan ook goed gevierd met familie en vrien-
den en natuurlijk met hun medebewoners van het Mezennest. Koffie met taart 
gevolgd door een glaasje bubbels met versnaperingen. Burgemeester kwam ‘s 
morgens al langs met felicitaties( alsook van onze Koning en Koningin) en met 
bloemen en cadeaus. Robert en Georgette werden aangenaam verrast door alle 
attenties. Nogmaals dikke proficiat en doe zo verder! 

Dinsdag 10 september : Uitstap Wielewaalsnest 

Zoals we gehoopt hadden was het vandaag mooi weer, dus onze namiddag kon 
niet meer stuk!  Met een 2de groepje van het wielewaalsnest vertrokken we 
naar het domein “De Ster” in Sint-Niklaas. Leuk om via de Velle, een bekende 
plaats voor één van onze medereizigers (hé Josephine!), op onze bestemming 
aan te komen.  Vooreerst een goede wandeling richting het dierenpark.  Daar 
was zowat van alles te zien, van een ezel tot kangoeroes en emoes! Toch mooi 
in de natuur!  Nadien natuurlijk tijd voor iets lekkers, een heerlijke pannen-
koek of een smakelijk ijsje … en iedereen genoot er enorm van!!  En eigenlijk 
hadden we wel wat spijt dat we nadien al terug huiswaarts moesten gaan… 
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Dinsdag 10 september : Zwemmen 

Nu de zomervakantie voorbij is, trekken we met volle teugen terug maandelijks 
richting het Vita Scheldebad. Na een korte zomerpauze keken onze bewoners 
er naar uit om terug een plonsje te doen. Eens in het water werd er gezwom-
men, maar ook veel gedreven en wat watergymnastiek gedaan. Oude verhalen 
uit het zwembad komen naar boven en er werd ook veel gelachen. Achteraf 
dronken we er gezellig nog eentje op en waren we dankbaar dat we zo’n activi-
teit samen kunnen doen. 

Donderdag 12 september : Kiemen 

Deze maand waren er weer veel 
kiemers in de feestzaal. Vandaag wa-
ren er 5 winnaars. Maria Buyens ging 
met de beker naar huis, proficiat! De 
top 5 bestond uit: Maria Buyens, Jo-
sette Lemoine., Frans De Lamper, Ma-
ria Meersman en Annie Staes. Zij gin-
gen naar huis met goed ruikende dou-
chegel.  Aan iedereen bedankt om zo 
talrijk aanwezig te zijn. 

Zondag 15 september : Reigerfeest 

Ons Reigerfeest met de warme beenham kon dit jaar nog eens plaatsvinden, 
het is bij deze ook de laatste keer volgens deze formule. We danken beenhou-
wer Benny en zijn echtgenote voor zijn jarenlange trouw en bereidwilligheid. 
Met een 200 tal ingeschrevenen was het weerom een leuke bedoening. Lekker 
eten, glaasje erbij …… familie rond de tafel en dit alles op een stralende nazo-
merse zondag. De tombola en de wafeltjesverkoop brachten ons een aardig 
centje op, waarvoor dank aan allen die ons hiervoor steunden. 

R 
E 
I 
G 
E 
R 
F 
E 
E 
S 
T 
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Maandag 16 september : Museumbezoek 

Er was veel interesse bij onze mannenclub voor de tentoonstelling in onze ge-
meente.  Het ging namelijk over de tram die destijds van Hamme naar Antwer-
pen reed.  Velen van onze bewoners hebben nog op deze tram gezeten, als sol-
daat of om te gaan werken of wie weet om naar hun lief te rijden!  In alle ge-
val, de tentoonstelling was de moeite waard en ook de video, gemaakt door de 
plaatselijke videoclub, was zeer goed en duidelijk.  We waren allen zeer onder 
de indruk en waanden ons weer even in de vorige eeuw!! 

Dinsdag 17 september : Oma’s koken 

Het was snack namiddag. Er werd een fris slaatje ge-
maakt, eitjes werden gekookt en gepeld. De croques 
werden zorgvuldig voorbereid om daarna te bakken. 
Een lekkere kop koffie er bij en dan maar proeven 
…….. en het smaakte naar nog ;-) 

 

Donderdag 19 september : Zanguurtje. 

Het was al even geleden dat ons zangkoor samenkwam, en het deed ons allen 
deugd om terug “een airke” te zingen en voor ons Jeanneke “een airke” te spe-
len!! En zoals we ook steeds zeggen, zingen is gezond, zowel voor ons lichaam 
als onze geest!!  Het bewijs is er, als je weet dat zelf een 99-jarige man en een 
100-jarige vrouw actief is in ons zangkoor…en dan spreken we nog niet van al 
die andere 90-plussers!!  Volgende afspraak op dinsdag 1 oktober in de dagzaal 
van het lijsternest, allen welkom! 
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Maandag 23 september : Fietsen 

Een beetje onzeker weer vandaag maar toch stonden onze fietsen klaar om er-
op uit te rijden!!  En ook onze kandidaten stonden te popelen om te vertrek-
ken.  Nog maar net vertrokken richting Steendorp en het begon reeds te drup-
pelen.  Onze regencape aan … en daar was weer de zon!!  We genoten van de 
mooie dijk en konden ook de schapen begroeten.  In Rupelmonde hadden we 
onze stopplaats, Scaldiana, en na deze tankplaats vertrokken we weer huis-
waarts.  En geen regen meer gezien en supergenoten!! 

Dinsdag 24 september: Yvonne Vercauteren 102jaar. 

102 jaar geleden werd Yvonne geboren. Dit is al een hele poos geleden. Van-
daag vierden we dit samen met haar familie en medebewoners. Yvonne genoot 
met volle teugen! Felicitaties van iedereen met de nodige bloemen en cadeaus. 
Onze Zorgdirecteur was aanwezig maar door omstandigheden kon de Burge-
meester er niet bij zijn. De Burgemeester komt later nog langs om ons Yvonne 
te feliciteren. Dank aan de familie om onze bewoners nog eens extra te trakte-
ren op een goed glaasje, wordt steeds in dank afgenomen. Wij wensen Yvonne 
nog een aangename jaren in ons midden. 
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Vrijwilligersnieuws 
Onze vrijwilligers hebben kunnen mee genieten van onze jaarlijkse BBQ en dat 
wordt echt geapprecieerd. Dit verdienen ze zeker en vast voor hun inzet! Dank 
Dank Dank 

Wij wensen Franky M. ( vrijwilliger handicar, marktbezoek….) en zijn ganse fa-
milie sterkte toe bij het overlijden van zijn moeder. Dat hij de kracht vindt om 
dit verlies een plaats te geven en de mooie herinneringen te koesteren. Deel-
neming! 

Wij wensen Rita V.R. ( vrijwilligster bezigheidsclub) een spoedig herstel toe na 
haar knie operatie. Dat ze vlug weer in ons midden is. 

Langs deze weg willen we alle vrijwilligers nog eens extra te bedanken voor 
hun inzet van ons jaarlijks Reigerfeest. Ze stonden ons bij bij allerlei voorberei-
dingen, zoals het sprokkelen van tombolaprijzen bij de handelaars van Temse, 
het verpakken en opzetten van de tombola, de versiering ….. en zoveel meer. 
Dank voor jullie helpende handen. 
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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  Wandelclub 
10u00  Zitdansen (Mezennest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
            in het animatielokaal voor de jarigen 

            van september 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

            in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Loopband 

14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

13u00  Snoezelen 

13u00  Uitstap (Wielewaalsnest) 

           voor de ingeschreven bewoners 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
14u00  Werelddierendag (Feestzaal) 

           Quiz 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Wielewaalsnest) 

           Uitgebreid ontbijtbuffet in de dagzaal 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs met hun 

           koopwaar 
14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (Feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

10u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 
14u00  Mannenclub 
           alle mannen welkom in het 

           animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

Vrijdag 04 oktober 

Maandag 07 oktober 

Dinsdag 01 oktober 

Woensdag 02 oktober  

Dinsdag 08 oktober 

Donderdag 03 oktober 

Maandag 14 oktober 

Woensdag 09 oktober 

Donderdag 10 oktober 

vrijdag 11 oktober 

Dinsdag 15 oktober 

Woensdag 16 oktober 
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10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 
14u00  Snoezelen 

14u00  Modeshow Dimoda (feestzaal) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

13u00  Bowling 
            Voor de ingeschreven bewoners 

14u30  Pannenkoeken (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen 

 

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

14u00  Yoga (Ooievaarsnest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Gymnastiek op muziek 

 

09u00  Ophalen oud papier 

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

            Iedereen welkom 
14u00  Bordspel (Mezennest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
13u00  Uitstap Waasland Shoppingcenter  
            voor de ingeschreven bewoners 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           Winkeldames komen langs met hun 

           koopwaar 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 
14u00  Optreden Wissepasjes (Feestzaal) 

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor de jarigen 

           van oktober 

14u00  Kokerellen (Mezennest) 

           In de dagzaal voor de bewoners van 

           deze afdeling 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Kerkhofbezoek 

           Voor de geïnteresseerden, 

           samenkomst om 13u30 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 
14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

14u30  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

14u00  Culturele namiddag (Feestzaal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ALLERHEILIGEN 

 

            ALLERZIELEN 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

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

14u00  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

Vrijdag 18 oktober 

Donderdag 17 oktober 

Maandag 21 oktober 

Woensdag 23 oktober 

Dinsdag 22 oktober 

Maandag 28 oktober 

Maandag 03 november 

Vrijdag 25 oktober 

Donderdag 24 oktober 

Woensdag 30 oktober 

Dinsdag 29 oktober 

Vrijdag 01 november 

Donderdag 31 oktober 

zaterdag 02 november 
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Jarigen in oktober 

 

 

 

 

 

 

Leo Meersman K 311 02 oktober 92 jaar 

François Van Breuseghem K 014 02 oktober 85 jaar 

Jan Maes K 323 07 oktober 90 jaar 

Nicole Van den Branden K 126 10 oktober 81 jaar 

Marie-José Dusar K 409 11 oktober 92 jaar 

Josepha De Leenheer K 206 14 oktober 98 jaar 

Jozef Verhaeghen K 331 15 oktober 92 jaar 

Carolina Van Droogenbroeck K 302 20 oktober 78 jaar 

Jean-Pierre Debeys K 004 21 oktober 76 jaar 

Marcel Verleyen K 223 25 oktober 89 jaar 

Jozef Aerts K 222 26 oktober 88 jaar 

Hubert Debruyne K 203 28 oktober 75 jaar 

Maria Buyens K 226 31 oktober 82 jaar 

Godelieve Van Lombergen K 117 31 oktober 89 jaar 

    

Maria Van Hove K 211 04 november 83 jaar 

Blanche Martens K 125 05 november 83 jaar 

Jean Pierre De Meyer K 205 06 november 69 jaar 
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Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Jan Maes 
k 323 
29 augustus 2019 

Eligius De Rijcke 
k 015 

10 september 2019 

Maria Vermeulen 
k 001 
18 september 2019 

Elisabeth De Winter 
k 325 

24 september 2019 
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Kortverblijf 

Ludwig Wauters 
k 310KV 
12 september 2019 opname 
21 september 2019, terug naar huis 

Celina Smet 
k 310 KV 
23 augustus 2019 terug naar huis 

Klaus Seffert 
k 031B 

26 augustus 2019 terug naar huis 

Christiane Viane 
k 130 
29 augustus 2019 terug naar huis 

Josée Maes 
k 414 

30 augustus 2019 terug naar huis 

Ivonne Cornelis 
k 414 

06 september 2019 opname 
16 september2019 terug naar huis 

Roger De Clerck 
k 130 
30 augustus 2019 opname 



Babiel - oktober 2019  19 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kappers 
Om de afspraken voor onze drie kappers 
vlotter te laten verlopen is het aangewezen 
om niet steeds van kapper te wisselen. 

Sommige bewoners vragen een afspraak via 
familie en via verpleegafdeling of ze komen 
het zelf nog eens vragen. 

Het is voor ons, medewerkers aan het ont-
haal, op deze manier moeilijk op te volgen. 

Daarom onze vraag om een kapper te kiezen 
en u bij deze keuze te houden (met uitzon-
dering van verlofperiode kappers) 

Alvast bedankt. 

Rita Vermeulen 
k 310 KV 

24 september 2019, opname 

Vera Van der Vieren 
k 414 
23 september 2019, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 28 augustus : kamerbezoek en megabingo 

Bij ons Bingospel worden er altijd extra vragen en oefeningen voor hand en 
geest gesteld !! Er was een beker te winnen en die ging naar mevr. Catthoor, en 
verder nog wat kleine prijzen. Nadien brachten we kamerbezoekjes en deelden 
we daarbij reeds ons Babieltje en de aparte activiteitenkalenders uit. 

Maandag 02 september : rijdend winkeltje, bib en geheugen … 

Omdat het  de eerste schooldag was ging het  spel over kinderliedjes of -
versjes. Het groot schrijfbord werd bovengehaald. De lege vakjes die op het 
bord werden getekend mochten onze bewoners aanvullen door een letter te 
benoemen  van het alfabet. Als de vakjes ingevuld geraken mochten ze altijd 
wel een gok doen. Rararara dus …  maar ook nadenken !!!!! Op het Gelaag werd 
er voorgelezen en hadden we het over vroeger. Geen beter boek hiervoor dan 
‘De Witte van Zichem’ en de nodige plezante foto’s. 

Dinsdag 03 september : gebruikersraad en netbal 

Vandaag was het de laatste keer dat het spel werd begeleid door Anke. Ons In-
ge ( animatie) die het spel mee volgde en   speelde zal dit nu  verder overne-
men. We zullen  Anke die terug naar de schoolbanken gaat, missen, Bedankt 

voor de fijne samenwerking Anke. ’s Morgens hielden we onze derde gebrui-
kersraad van het jaar, waarvan u aan de borden en ieder apart nog verslag 
krijgt. Ook onze Chef-kok, Joeri was hierbij aanwezig. 

Woensdag 04 september : Eucharistie, bewegen en marktwerkjes 

Deze keer hebben we de leefruimte een beetje verbouwd om ons spel te kun-
nen spelen.  De tafels werden te samen gezet om een groot speelveld te heb-
ben met veel deelnemers. Tim zorgde ook nog voor de muzikale omlijsting met 
liedjes uit de oude doos. Na de Mis werd er dan ook nog voorbereid aan Mi-
chiels advocaat en andere belangrijke dingen voor de markt van volgende 
week !!! 

Donderdag 05 september : Snoezelen en relax, rolstoelen 

Op ’t Gelaag kwamen een drietal residenten relaxeren in de zetel of op het 
snoezelbed. De (nieuwe) rolstoelen werden nagekeken en op punt gesteld, zo-
dat we weer even verder kunnen. Tevens mochten wij een rolstoel bij schen-
king ontvangen vandaag, zodat we er weer één extra in reserve hebben voor 
uitstapjes. Een mooi gebaar !  

Vrijdag 06 september : Rummikubclub,  Bingo .. : 

Ik had een nieuw speelgoedje voor het Bingo spel. Kennen jullie nog van op tv 
de nationale loterij waarbij de ballen in een glazen bokaal ronddraaiden ? Zo 
werd het spel gespeeld maar dan in een kleinere versie en van plastiek. Laat de 
balletjes maar rollen en mogen de beste winnen!!!! 
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En in de Rummikubklub konden we ons denkvermogen weer goed oefenen, trai-
nen en op peil houden. Roger slaakte een luide kreet bij het winnen!  

Dinsdag 10 september : Zwemmen 

Voor het zwemmen is het aantal kandidaten beperkt. De bewoners die we mee-
namen Elza Mafliet en  Roger Meersman zijn echter heel enthousiast. Samen 
met Anke en Inge konden ze dan ook een uurtje lustig plonzen, ‘gronddabben’ 
en genieten in ons mooie zwembad !!!! 

Woensdag 11 september : Markt in ons Blauwhof  

De weergoden waren ons spijtig genoeg niet al te gunstig gezind maar dit kon 
onze bewoners, familieleden en vele omwonenden uit Steendorp niet tegen-
houden om eens langs de markt te komen en inkopen te doen. Kraampjes met 
kleding, schoenen, handtassen, zuivel en snoepgoed waren aanwezig. Een proe-
verij : Michiel ’s advocaatje werd door weinigen afgeslagen en goed en be-
kwaam verkocht. Nadien genoten nog velen van de gezellige drukte in ons cafe-
taria. Albert Rooms ging vol trots naar huis met zijn prachtige nieuwe schoe-
nen. Ook het bezoek van het team en bewoners van WZC De Reiger onder lei-
ding van Linda Thierens werd zeer hard geapprecieerd. Dankjewel voor jullie 
komst ! Er werd veel plezier gemaakt.  
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Donderdag 12 september : Wafelbak jarigen ’t Gelaag 

Met een beetje hulp bakten we ze nog eens heerlijk bruin in den ergo. De jari-
gen van de maand werden dan door ons vrolijk gezang ook nog eens extra be-
wierookt en in de bloemetjes gezet : Honorine Van Droogenbroeck bereikt de 
leeftijd van 81 jaar. Proficiat en we lieten ze ons goed smaken …. 

Vrijdag 13 september : Rummikubklub 

Onze Rummikubclub werd deze keer uitgebreid met de aanwezigheid van Fran-
cine De Wachter. Alle residenten zetten weer hun grijze massa aan het werk. 
Deze keer won Elza beide spelletjes. Proficiat! 

Maandag 16 september : Tovertafel ’t Gelaag 

De tovertafel is een gewichtige uitvinding en het ideale vertrekpunt voor aller-
lei spelletjes en oefeningen waarbij we ook aan de hand van foto’s ons geheu-
gen kunnen oefenen, opfrissen en herinneringen kunnen ophalen aan vroe-
ger !!! Deze keer spraken we aan de hand van mooie babyfoto’s en een kran-
tenartikel over ‘Het kinderheil’, de ‘Weeg’ of ‘Kind en Gezin’, dat nu immers 
net 100 jaar bestaat. En over bevallen en de eerste maanden van het moeder- 
en vaderschap. 

Dinsdag 17 september : Zangkoor 

’t Was het proberen waard en met een 
vijftiental residenten zongen we alles-
zins nog eens de sterren van de hemel 
aan het podium boven, zieke hand of 
niet. Eerst de tango’s, een opwarmer-
tje en dan de walsjes en de marches ! 
En vele ander bekende nummers, ge-
woon om nar te luisteren. Het was fijn 
en gezellig. Zo lang het nog enigszins lukt blijven we het zeker doen !!! Hope-
lijk is alles in orde tegen de Kerstperiode voor ons Kerstconcert. 
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Woensdag 18 september : Gebedsdienst en bewegen 

Diaken André kwam voor een kleine 20 residenten de gebedsdienst doen met 
hulp van Frans Blyweert aan het orgel. Na de middag was het verzamelen ge-
blazen voor onze residenten van ’t Gelaag in de living voor een uurtje plezante 
beweegactiviteit met Tim, Patsy en Michiel. Goed om onze armen in vorm te 
houden en onze reflexen en coördinatie op peil …. 

Donderdag 19 september : Wandelen ’t Gelaag  

Het was een zacht weertje vanmiddag en dus trokken we er met de residenten 
van ‘t Gelaag op uit in onze tuin om wat van de gezonde buitenlucht te genie-
ten. En we zongen voor Honorine …. 

Vrijdag 20 september : Rummikubclub 

Onze ploeg zat al vroeg in de startblok-
ken. Reeds voor de derde keer deze 
maand konden we nadenken en combine-
ren met deze rummiblokjes (en onze me-
despelers een ‘loer’ draaien). De ‘zak 
van Sinterklaas’ is een ingeburgerd be-
grip en ging regelmatig van hand naar 
hand. Roger en Irène waren deze week 
de trotste winnaars. Het is stilaan een 
erg populair spelletje geworden hier en 
we kijken al uit naar volgende week. 

Maandag 23 september : Rolstoelen nazien 

Het is toch altijd een heel jobke om alle kamers eens na te lopen en te kijken 
of al ons rollend materiaal gemerkt is, er niets ontbreekt en alle documenten 
en registraties in orde zijn. Hebt u een vraag over uw stoel, rollator of ander 
hulpmiddel of is er iets kapot of versleten : laat het weten aan de dienst ergo-
therapie en we proberen het zo snel mogelijk op te lossen. 



24  Babiel—oktober 2019 

W
Z
C

 '
t 

B
la

u
w

h
o
f 

 

Dinsdag 24 september : Snoezelen en balspel ’t Gelaag en Bingo Barkendeir  

Vanwege het regenachtige weer werd de wandelnamiddag geannuleerd. Marti-
ne, onze kinesiste verwende de bewoners met wat sfeervolle muziek en aroma-
therapie om daarna nog een leuk balspel te spelen. Boven in het cafetaria kon-
den we rekenen op een grote interesse om nog eens Bingo te spelen. Roger nam 
spontaan de rol als spelleider over toen Patsy even weg moest. Wat leuk om 
zo’n toffe groep bewoners te hebben!  

We geven u hier ook nog een foto mee van de 
prachtige geraniumplant in onze binnentuin !!! 

 

 

 

Woensdag 25 september : Snoezelmiddag 

Enkele residenten konden onder begeleiding van Michiel relaxeren op het snoe-
zelbed met de klankschaaltherapie, licht, zachte muziek en heerlijke aroma’s. 

Donderdag 26 september : Reminiscentie 

Vandaag was het een goede gelegenheid om aan de hand van mooie oude foto’s 
eens terug te blikken naar de schoolbanken en de periode rond de oorlog, toen 
we nog maar net uit de rode kolen waren …. 



Babiel - oktober 2019  25 

W
Z
C

 't B
la

u
w

h
o
f 

 

Even over denken 
Met het einde van de maand september doet de herfst ook definitief zijn intre-
de. Het wordt steeds later licht en het is frisjes en er is nevel of mist ‘s mor-
gens. We kruipen al eens graag onder een ‘swoazieke’ op de bank ’s avonds en 
er hangen overal spinnennetten met grote dauwdruppels aan de struiken. De 
bomen verkleuren en we denken aan Guido Gezelle met zijn gedichtje : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de herfst toch een mooi dromerig seizoen !! En voor ons ligt de maand 
oktober : een drukke ‘doendige’ maand met het Amor Big Band muziekoptreden 
op zondag 20 oktober om 15 uur, ons mosselsouper op 9 oktober als opener, uit-
stapjes naar de herfst in Hof Ter Saksen en onze Centrale Keuken, en het 
marktje ‘Olijf’ voor ondergoed op 25 oktober en tenslotte onze ontbijtbuffet-
jes. En op maandag 15 oktober ontvangen we dansgroep de Wissepasjes. Lees 
de kalender maar goed ! 

Op dinsdag 22 oktober houden we dan ’s avonds om 18.30u ons jaarlijks her-
denkingsmoment in de cafetaria, waar samen met familie en personeel we 
even stilstaan bij de medebewoners die ons het afgelopen jaar ontvielen. 

 

 

Vrijwilligersnieuws 
Het belangrijkste nieuws voor en over onze vrijwilligers is dat we eind septem-
ber reeds onze tweede werkvergadering hielden. Daarbij kijken we een keer 
terug maar ook vooruit om de drukke maanden die voor ons liggen goed te kun-
nen plannen en afspraken te maken. Sommigen kijken reeds uit naar onze Show 
en komen bijtijds mee oefenen, zingen en dansen. Plankenkoorts steekt de kop 
op. Wij zijn weer erg benieuwd want er zit heel wat talent bij onze ploeg hier, 
die we de komende periode zeker niet kunnen missen ! Tevens worden in de 
maand oktober de griepvaccinaties toegediend, waarvoor uur en dag nog tijdig 
worden meegedeeld. Niet vergeten ! 

‘Schilderschoon zo zijn de verven 

Van de blâren, die, aan het sterven 

’s najaars aan de bomen staan’ 

‘schouw de lieve zonne aan’ 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

14u00   UNO (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

13u30  Uitstap Hof ter Saksen (‘t Gelaag) 

13u30   Bewegen 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

 

08u00  SJKS stage 

           Werelddierendag 
10u00  Rummikubclub 

14u00  Verwenmoment (‘t Gelaag) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Tovertafel (Barkendeir) 
15u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

 

10u30  Eucharistie (Ergo) 
11u30  Mosselfestijn (voor de bewoners) 

 

10u00  Rummikubclub 

14u00  Zingen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Optreden De Wissepasjes 

 

14u00  Bezoek aan de keuken 

 

14u00  Kamerbezoekjes 
09u00  Rijdend winkeltje 

 

           Dag van de zorgkundigen 

 

10u00  Rummikubclub 

14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

15u00  Optreden Big Band Amoré 

14u00  Individuele wandelen (‘t Gelaag) 

 

13u30  Uitstap (Barkendeir)  

 

14u00  Zwemmen 

19u00  Herdenkingsmoment 

14u00  Rolstoelen nazien 

10u30  Gebedsdienst (podium) 
14u00  Hoger-Lager (Barkendeir) 

14u00  Bewegen 

 

10u00  Rummikubclub 

14u00  ‘Olijf’ koopnamiddag ondergoed 

 

           Winteruur is ingesteld 
            (zie affiches en nota) 
           Dag van de ergotherapeut 

 

14u00  Aaidieren (cafetaria) 

 

08u00  Ontbijtbuffet (‘t Gelaag) 
14u00   UNO (Barkendeir) 

14u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Nazicht rolstoelen 

 

14u00  Megabingo (‘t Gelaag) 

14u00  Wafelenbak jarigen (Barkendeir) 

 

          Allerheiligen 

 

          Allerzielen 

Vrijdag 11 oktober 

Vrijdag 25 oktober 

Maandag 21 oktober 

Dinsdag 15 oktober 

Woensdag 16 oktober 

Zondag 20 oktober Woensdag 02 oktober 

Donderdag 17 oktober 

Vrijdag 18 oktober 

Zondag 27 oktober 

Dinsdag 01 oktober 

Woensdag 23 oktober 

Maandag 14 oktober 

Dinsdag 22 oktober 

Dinsdag 29 oktober 

Woensdag 30 oktober 

Vrijdag 04 oktober 

Maandag 07 oktober 

Woensdag 09 oktober 

Dinsdag 08 oktober 

Donderdag 03 oktober 

Donderdag 02 november 

Maandag 28 oktober 

Vrijdag 01 november 
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Jarigen in oktober 

 

 
 

Welkom 
 

Marie De Roy K 027 18 oktober 85 jaar 

Roger Van der Schueren K 114 30 oktober 83 jaar 

Margareta Heyndrickx 
k 016 

11 september 2019 

Herman Buys 
k 154 
21 augustus 2019 

André Van Overschelde 
k 159 
10 september 2019 

Anna Maria Meersman 
k 132 

30 augustus 2019 

Fernand Vael 
k 147 
19 september 2019 



28  Babiel—oktober 2019 

W
Z
C

 '
t 

B
la

u
w

h
o
f 

 

Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Jan Maes 
k 159 
is op 29 augustus verhuisd naar WZC De Reiger 

Greta Bauwelinck 
k 019 
27 augustus 2019 

Yvonne Van Elst 
k 013 

19 september 2019 

Wilmer Hanssen 
k 001 
22 september 2019 
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Jarigen in oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
Eddie Maes en Jeannine De Lamper 

Zij huren sinds 06 september 2018 flat 247 

 

 

 

 

Verhuisd 
Marie-José Dusar 

Flat 247 
Zij woont sinds 20 september 20196 in WZC De Reiger 

 

Betty De Wilde Flat 016 05 oktober 82 jaar 

Marie-Louise Roosen Flat 366 08 oktober 86 jaar 

Godelieve Leemans Flat 127 10 oktober 80 jaar 

Armand De Maeyer Flat 369 17 oktober 90 jaar 

André Buytaert Flat 008 19 oktober 82 jaar 

Daisy Foubert Flat 126 23 oktober 81 jaar 

André vervynckt Flat366 23 oktober 90 jaar 

Achiel Van den Branden Flat 240 26 oktober 87 jaar 

G
A
W

 R
e
sid

e
n
tie
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Een woordje van Sofie…  
In de vorige Babiel stond onder meer te lezen dat traditioneel gezien september 
de maand is waar er extra aandacht uitgaat naar het thema dementie. Als lo-
kaal dienstencentrum namen we daarom ook bewust deel de cupcake actie. 
Drie namiddagen kwamen enkele personen samen om heerlijke en verse lekker-
nijen te maken ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. De betrok-
kenheid met en tussen mensen was hartverwarmend om te zien en beleven. We 
willen al onze vrijwillige bakkers bedanken voor hun inzet (en het voorproeven 
van het beslag). Uiteraard willen we ook alle cupcake liefhebbers bedanken 
voor hun aankoop.  

Door jullie bijdrage kunnen we een mooi bedrag overmaken van 250 euro! 

 

 

 

 

Werkelijk mooi om te zien dat er nog zoiets als solidarteit bestaat.  

 

Solidariteit begint met begrip.  

Snappen hoe de werkelijkheid van de ander er uit ziet.  
 

Wil je zelf thuis ook de cupcakes eens maken? Volg dan onderstaand basisrecept 
(voor 12 cupcakes). Ingrediënten zoals bosbessen, frambozen, chocolade, ap-
pel,… zijn naar eigen smaak toe te voegen.  

    125 Gram roomboter op kamertemperatuur 

    125 Gram kristalsuiker 

    125 Gram zelfrijzend bakmeel 

    2 Eetlepels melk op kamertemperatuur 

    2 Eieren op kamertemperatuur 

Doe de boter in een kom en voeg de suiker beetje bij beetje toe. Mix de boter 
en de suiker goed door elkaar, totdat er een lichte en luchtige massa ontstaat. 
Voeg nadien 1 voor 1 de eieren toe. Voeg nu beetje bij beetje het zelfrijzend 
bakmeel toe. Mix telkens de massa met de mixer op middelhoge snelheid als je 
een hoeveelheid meel hebt toegevoegd. Als laatste voeg je de melk toe en mix 
je nog eens 1 minuut alles goed door elkaar. Bak de cupcakes gedurende 25 mi-
nuten op 170 graden. 

Stichting Alzheimer Onderzoek 



Babiel - oktober 2019  31 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Ik was er “geire” bij 

Dit was september… 

Maandag 02-09-16/09/2019: CUPCAKES VOOR GOEDE DOEL 

Onze vrijwillige bakkers toonden hun goede hart en kwamen ijverig meehel-
pen met de bereiding van heerlijke cupcakes. Bedankt aan alle helpers 

Dinsdag 03/09/2019: CURLING 

Onze vaste ploeg “curlers”, on-
der leiding van vrijwilliger Pieter, 
was ook in september weer 
trouw op post. 

Ondertussen hebben deze  
deelnemers de smaak al goed te 
pakken.  

De namiddag staat steeds garant 
voor gezonde competitiviteit en 
plezier! 

Tijd die je met plezier verspilt… 

Is geen verspilde tijd... 
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Donderdag 05/09/2019: REMINISCENTIE—TERUG NAAR SCHOOL 

Samen positieve herinneringen ophalen over de schooltijd. Dat is wat er ge-
beurde met ondersteuning van onze medewerkers van het lokaal dienstencen-
trum. Voor de deelnemers was het een aangename namiddag waar ze de ver-
schillen maar ook heel veel gelijkenissen konden ontdekken over elkaars 
schooltijd.  
We verzamelden héél wat leuke anekdotes en vermelden deze dan ook graag 
hier! 

“Naar school gingen we te voet.  

Wanneer we ouder werden namen we 

meerdere kinderen mee.” 

“In de jaren 40 tot 60 droegen we bijna 

allemaal een uniform op school.  

Op onze “blokken” schilderden we 

bloempjes.” 

“Spelen met vrienden was de leukste 

bezigheid op school.” 

“De linkshandigen moesten rechts leren 

schrijven. Deden we dit niet dan kregen 

we een tik van de meester met de richel 

of een metalen lat.” 

“Stonden er naakte afbeeldingen in 

een boek dan werden de geslachtsde-

len ingekleurd met zwarte stift zodat 

deze niet meer zichtbaar waren.” 

“Na de schooluren moesten we nog gaan 

helpen op het veld. De centjes die we hier-

mee verdienden moesten we thuis afge-

ven.” 

“De meesten gingen naar school tot de 

leeftijd van 14 jaar.” 

“Vakken zoals snit– en naad,  

wiskunde, Frans,… bestonden toen ook 

al.” 
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Vrijdag 06/09/2019: HET GEHOOR: PROBLEMEN, WERKING, HULP-
MIDDELEN & ONDERHOUD VAN TOESTELLEN 

Ouderdomsslechthorendheid 
ontwikkelt zich vaak zo langzaam dat je het 
zelf nauwelijks merkt. Er was heel wat be-
langstelling voor de infosessie die werd geor-
ganiseerd op 06/09/2019. 

Doe zelf ook de test! Herken je bij jezelf de 
onderstaande signalen van gehoorverlies?  

 Je merkt dat het volgen van een  
 gesprek lastig wordt.  

 Je moet mensen regelmatig vragen te 
 herhalen wat ze net gezegd hebben. 

 Je hebt moeite om in een theater,  
 bioscoop of een openbare gelegenheid 
 goed te horen en te verstaan. 

 Het kost moeite om iemand die stil 
 praat, zich achter je of in een andere 
 ruimte bevindt, te verstaan. 

 De radio en tv moeten steeds luider. 

 Telefoneren wordt moeilijker. 

 Je hoort de deurbel of de telefoon  niet. 

 Zachte geluiden zijn slecht te horen, 
 maar harde kunnen juist erg hinderlijk 

          zijn. 

Donderdag 12/09/2019: VERHALENVERTELSTER—KAPSALON NEL-
LY: EEN VERHAAL MET EEN LACH EN EEN TRAAN 

Op vraag van enkele van onze gebruikers nodigden we Piessens Marcella uit 
om ons  mee te nemen in de bijzondere wereld van kapsalon Nelly. Jammer 
genoeg waren er tijdens de activiteit zelf slechts een handvol aanwezigen. Ie-
dereen heeft genoten van het grappige en herkenbare verhaal dat werd ge-
bracht.  
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Vrijdag 13/09/2019: UITSTAP: BEZOEK ALPACABOERDERIJ Lokeren 

Vrijdag de 13de was ditmaal geen ongeluksdag maar bleek een stralende dag te 
zijn om een uitstap te maken. Er was een grote belangstelling voor onze uitstap 
naar de alpacaboerderij te Lokeren. De deelnemers konden genieten van een 
hartelijk onthaal en kregen veel informatie over de dieren. Sommigen konden 
aan de lijve ondervinden dat alpaca’s echt wel spugen… 

Wist je dat? 

 Alpaca’s familie zijn van de kamelen... 

 De teennagels van de dieren 4x per jaar moeten gecontroleerd en geknipt 
worden… 

 De tanden worden geslepen door een dierenarts… 

 Alpaca’s jaarlijks moeten geschoren worden… 

 Alpacawol in 22 verschillende natuurtinten voorkomt… 

 De dieren niet houden van knuffelen (enkel strelen in de hals)… 

 Alpaca’s zeer goede zwemmers zijn… 

 Een alpaca vrouwtje 368 dagen zwanger is… 
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Woensdag 18/09/2019: BLOEMSCHIKKEN  

Met de herfst in het vooruitzicht werd tijdens het bloemschikken van septem-
ber een passend stukje gemaakt. Het droogstuk werd met de nodige zorgvul-
digheid en geduld gemaakt door de deelnemers. In het stuk werden de bloe-
men van de lampionplant (physalis) verwerkt. De kleur past uitstekend bij de 
warme tinten van het najaar en de plant laat zich goed combineren met ande-
re takken, bloemen en bessen. Meestal wordt de lampionplant in gedroogde 
vorm gebruikt. 

Vrijdag 20/09/2019: DEMENTIECOACHES 

Het project dementiecoaches Waasland werd op vrijdag 20 september, naar 
aanleiding van de wereld Alzheimer dag, toegelicht. Dementiecoaches zijn er 
voor familieleden van en personen die recent de diagnose dementie hebben 
gekregen. De dementiecoach is een gespecialiseerde hulpverlener die kan on-
dersteunen, helpen, luisteren naar je verhaal, je wegwijs maken in het zorg-
landschap, doorverwijzen naar hulpverlening,… Er wordt geen bijdrage ge-
vraagd als je beroep wilt doen op een dementiecoach. 

 

Waar kan je terecht voor het aanvragen van een dementiecoach? 

Vraag ernaar bij je arts of neem rechtstreeks contact op 

    via mail: info@geintegreerdezorgwaasland.be 

    via telefoon: 0483/41.39.69 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Curling       

19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film: The family jewels 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 16u00  Info– en doemoment borst-
kanker 
18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting              € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Comfort food       € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

9u45 tot 15u00    Waasland shopping 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

14u00 tot 17u00  Covery                 € 5,00 

18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 15u30  Muziekquiz 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken      € 5,00 

 

14u30 tot 16u00 Gebruikersoverleg 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Omgaan met verlies 

19u30 tot 20u45  Yoga                        € 8 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00   Bingo           €0,50/kaart 

Woensdag 02 oktober 

Maandag 28 oktober  

Dinsdag 01 oktober  

Dinsdag 08 oktober 

Donderdag 03 oktober 

Maandag 07 oktober 

Vrijdag 04 oktober 

Donderdag 10 oktober 

Vrijdag 11 oktober 

Woensdag 09 oktober 

Dinsdag 22 oktober 

Maandag 14 oktober 

Vrijdag 18 oktober 

Dinsdag 15 oktober 

Woensdag 16 oktober 

Donderdag 17 oktober 

Maandag 21 oktober 

Woensdag 23 oktober 

Donderdag 24 oktober 

Vrijdag 25 oktober 

Dinsdag 29 oktober 

Woensdag 30 oktober 

Donderdag 31 oktober 
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Dit wordt oktober 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. 

Donderdag 3 oktober: FILM: The family jewels 

The Family Jewels is een Amerikaanse komische film uit 1965.  De 
film werd mede geschreven, geregisseerd en geproduceerd door 
Jerry Lewis die ook zeven rollen in de film speelde.  We nodigen u 
graag uit voor de vertoning. De film start om 14.00 uur. Deelname is 
gratis.  

Vrijdag 4 oktober: INFO– EN DOEMOMENT: Borstkanker 

De maand oktober is de internationale maand in de strijd 
tegen borstkanker. Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, is 
de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter. 
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een Bevol-
kingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek spoort alle 
vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar aan om elke twee jaar een 
screeningsmammografie te laten nemen. Tijdig opsporen 
is immers belangrijk!  

LDC ‘t Achterpoortje organiseert een info -en doemoment 
op vrijdag 4 oktober waar gebruikers leren wat ze zelf 
kunnen doen om borstkanker te detecteren. Iedereen wel-
kom vanaf 14.00 uur. Deelname is gratis. 

 

Dinsdag 8 oktober: KOOKWORKSHOP: Comfort food—lasagne 

Comfort food is traditioneel voedsel waar je 
blij van wordt. Het geeft je vaak een nostal-
gisch gevoel. Vaak zijn het gerechten die je 
kookt als je jezelf wilt verwennen, of als het 
tegenzit. Tijdens de kookworkshop van dins-
dag 8 oktober wordt samen met vrijwilligster 
Brenda een verse lasagne klaargemaakt. Deel-
nameprijs is 2,50 euro. Inschrijven kan tot 
04/10/2019. De activiteit gaat door in de 

Kidsresto en start om 14.00 uur.  

Wist je dat?  
De populairste pastagerechten: spaghetti bolognese, macaroni 

met kaas en lasagne zijn.  
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Donderdag 10 oktober: BEZOEK WAASLAND SHOPPING 

Het Waasland Shopping Center is gelegen in de periferie 
van de stad Sint-Niklaas. Met 140 winkelpanden en 
45.000m² winkeloppervlakte is Waasland Shopping Center 
het grootste gelijkvloerse shopping center van de Benelux. 
Het complex opende op 26 maart 2004 en is een uitbreiding 
van het in 1972 gebouwd ‘Koopcentrum Waasland’. Op 10 
oktober brengen we met gebruikers van het LDC een bezoek 
achter de schermen van het Shopping Center. U wordt rond-
geleid door een gids. Nadien is er mogelijkheid tot vrije tijd 
en het nemen van een maaltijd volgens eigen smaak en 
budget. Deelname aan de activiteit is gratis. Inschrijven kan 
bij de medewerkers van ons LDC. We vertrekken rond 9.45 
uur en keren huiswaarts omstreeks 15.00 uur. Vergeet bij 
inschrijving niet te vermelden of u meerijdt met de Handi-
car en gebruik wenst te maken van een rolwagen tijdens het gidsbezoek.  

Vrijdag 11 oktober: MUZIKALE SHOW—Covery 

Covery staat voor amusement met muziek en liedjes. 
Het programma bestaat voornamelijk uit liedjes die 
de mensen goed kennen, graag horen, kunnen mee-
zingen en waar uiteraard ook op gedanst mag worden! 
Plezier verzekerd dus tijdens de muzikale show. Deel-
nemen kan na inschrijving en betaling van 5,00 euro. 
De activiteit start om 14.00 uur.  

Donderdag 17 oktober: MUZIEKQUIZ 

Hou je ook zo van muziek? Ben je in voor een uitdaging? Wil je 
zien hoe ver je muziekkennis reikt? Kom dan zeker naar onze 
gratis muziekquiz. Komen onder andere aan bod; hedendaagse 
muziek, muziek uit de oude doos, filmmuziek, muziekpuzzel/
raadsel, stop-de-band ronde,… Kortom, voor ieder wat wils. 
Iedereen welkom vanaf 14.00 uur.  

Donderdag 24 oktober: GEBRUIKERSOVERLEG 

Voor LDC ‘t Achterpoortje is de mening van onze gebruikers 
belangrijk. We weten graag wat er onder onze bezoekers 
“leeft”. Deze visie sluit naadloos aan bij meerdere kern-
waarden van ons lokaal dienstencentrum nl. klantgericht-
heid, openheid, samenwerken en respect.  Door onze ge-
bruikers een stem te geven kunnen we komen tot een kwali-
teitsvolle dienstverlening die afgestemd is op maat. Tijdens 
het gebruikersoverleg willen we aftoetsen of de werking be-
antwoord aan de verwachtingen en noden. Tijdens het over-

leg zullen de activiteiten en bekendmaking van de activiteiten op het pro-
gramma staan. Graag uw deelname bevestigen bij onze medewerkers. We zien 
en horen u graag om 14.00 uur op donderdag 24 oktober. 
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Dinsdag 29 oktober: OMGAAN MET VERLIES IN DEZE TIJDEN 

Seizoensveranderingen hebben vaak een effect op ons. Naarmate de dagen kor-
ten, waardoor het sneller donker wordt, breekt voor velen weer een sombere 
periode aan. Dit wordt nog versterkt door dagen zoals Allerzielen waarop de 
overledenen herdacht worden. Dit roept bij velen extra emoties op. Rouwthe-
rapeute Karin Verheyen brengt een boeiende uiteenzetting over “Omgaan met 
verlies in deze tijden”.  Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tips om verdriet te verwerken... 

      Laat uw tranen gaan. 

      Zet uw gevoelens op papier. 

     Sport regelmatig. 

      Blijf lachen. 

      Zorg voor afleiding. 

      Doe ontspanningsoefeningen. 

      Schaam u niet. 

   Zoek steun. 

   Geef uzelf de tijd.  

   Zoek het verdriet op.  
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