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Kruiswoordraadsel 

Verticaal: 
 

1. Alles voor Allen – Brexitmunt 

2. Gevuld – goud 

3. Landbouwwerktuig  - sproeide 

4. Muzieknoot – vertraagd 

5. Sadist  

6. Glorie 

7. Huisregels 

8. Overleg na het schooljaar 

9. Eerste Kwartier – Antwerps mo-
dern schilder voornaam Pol 

10. Kippenloop - koekjesmerk 

Horizontaal : 

1. Voortdoen na de uren 

2. Soort monster – iedere 

3. Reeds – echtgenote 

4. Heimelijk 

5. Vaders (SP.) 

6. Meisjesnaam – nota 

7. Damesnaam – beneden-
waarts  

8. Transports Internationaux 
Routiers – clown 

9. Windrichting – Fred zonder 
Fr – spreeksysteem 

10.  Paardengang 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 H A R T Z E E R   L 

2 E R E T E K E N   I 

3 E L     V E R   L E 

4 R O E D E   L O O F 

5 O N E E R   IJ   O D 

6 O   L O     K A D E 

7 M   T   N U   K   E 

8   W   U   N   E R A 

9 L I   R E I   L O R 

10 A G O N I E   A L K 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

De winnaar van ons vorig raad-
sel is Francine De Leenheer uit 
De Reiger die de fles wijn mag 
meenemen ! Ziehier ons nieuw 
raadsel ! 
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We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al 
gemerkt hebben, zijn de wer-
ken aan de kant van de Cle-
ment D’Hooghelaan gestart. 

 

 

 

Ook de technische lokalen en 
berging aan de kant Mariadal be-
ginnen ook vorm te krijgen. 

 

 

 

 

De 4 kamers op het gelijkvloers en de dagzaal op het Mezennest zijn ook in vol-
le opbouw. 
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Info 
Busje komt zo…voor de bewoners van onze woonzorgcentra. 

 

De woonzorgcentra De Reiger in Temse en ’t Blauwhof in Steendorp willen ex-
tra inzetten op mobiliteit en animatie voor hun bewoners. 

Met dit speciaal aangepast evenementenbusje voor rolstoelgebruikers kunnen 
de bewoners op een flexibele manier uitstappen doen in kleine groepjes.  

Momenteel wordt gebruik gemaakt van de handicar van het lokaal bestuur 
maar door de aankoop van dit busje door het lokaal bestuur kan het aanbod 
aan animatie aanzienlijk uitgebreid en versoepeld worden, naargelang de 
weersomstandigheden bijvoorbeeld.  

De begeleiding van de uitstappen gebeurt door de animatieteams en een aantal 
vrijwilligers. 



6  Babiel - november 2019 

A
lg

e
m

e
e
n
 

 

Dag van de zorg 
Dinsdag 15 oktober in De Reiger en op donderdag 17 oktober in ’t Blauwhof 
ging  ‘Dag van de Zorg’ door. Op die dagen wilden we onze personeelsleden 
eens extra bedanken voor hun inzet om elke dag warme zorg te geven aan onze 
bewoners. In De Reiger werden zij getrakteerd op een pak friet en toebehoren 
naar believen. Daarvoor hadden we een frietmobiel uitgenodigd. Er was ook 
een muzikale omlijsting die verzorgd werd door Steph Van Uytvanck.  

In ’t Blauwhof was er een heerlijk buffet van diverse broden, vleessoorten, ka-
zen en andere lekkernijen. 

Al onze medewerkers kregen ook nog een klein maar 
leuk cadeautje. 

De twee woonzorgcentra samen hebben we 140 deel-
nemers geteld en ze vonden het initiatief wel leuk!  

 

Dirk De Clerck 
Directeur 



Babiel—november 2019  7 

A
lg

e
m

e
e
n
 

 

Extra activiteiten senioren-
maand 

 

 

 

 

 

 

heet U allen hartelijk welkom en brengt voor U een prettige 
ontspanning met dans, muziek en sketches. 

Dit gaat door in de feestzaal van WZC De Reiger. 

Dinsdag 26 november 2019 om 19u00 
Enkel voor familie en vrienden. 

Woensdag 27 november 2019 om 14u00 
Enkel voor de bewoners van WZC De Reiger en Residentie Eli-
sabeth. 



8  Babiel - november 2019 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

Ik was er “geire” bij 
Woensdag 25 september : Mosselsouper 

Onze jaarlijkse mosselsouper was weerom 
een succes! 70 bewoners zakten af naar de 
feestzaal om te genieten van een portie mos-
selen met een glaasje wijn. Onze keuken-
ploeg had weer zijn uiterste best gedaan en 
onze chef kok kwam persoonlijk de mosselen 
uitscheppen. Buikje rond, zo keerden we al-
len huiswaarts! 

Donderdag 26 september: Alongs comes Mary 

De eerste livestream in woonzorgcentrum De 
Reiger. Wij konden een Matinee in het kader 
van de expo 58 mee volgen. Deze voorstelling 
ging door in Hamme en werd live doorgeseind 
naar De Reiger. Het was een mooie voorstel-
ling met bekende liedjes uit die tijd. De be-
woners konden uit volle borst meezingen en 
dansen. Tijdens de pauze konden er foto’s bekeken worden van alle verschil-
lende centra die mee deelnamen aan de livestream. Al bij al een geslaagde 
middag. 

Vrijdag 27 september: bedeling wafels (OKRA) 

Deze middag heeft iedereen een verse wafel bij de koffie gekregen. Er kon ge-
kozen worden tussen verschillende soorten suiker zoals: bloemsuiker, lichte 
bruine en donker bruine suiker. Deze wafels vielen bij iedereen zeer goed in de 
smaak.  Waarvoor enorm veel dank aan OKRA voor het bakken van deze lekkere 
traktatie. 
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Maandag 30 september: Kokkerellen Mezennest 

Herfstweer vandaag en het uitgelezen seizoen om 
iets te doen met appelen want die worden deze 
tijd geoogst.  Met zijn allen rond de tafel want ve-
le handen maken licht werk.  De appels werden in 
kleine stukjes gesneden en gestoofd met bruine 
suiker.  Ondertussen werd de crumble-deeg ge-
maakt en nadien op de juiste manier op de bak-
plaat gelegd en in de oven gestoken.  De geur 
kwam ons al tegemoet en het smaakte heerlijk…
dit herfstgebak!! 

Dinsdag 1 oktober: Verjaardagsborrel 

Onze jarigen van september waren talrijk aanwezig. Met het nodige hapje en 
drankje maakten we er een super gezellige namiddag van. Yvonne onlangs 102 
jaar jong, straalde tussen ons midden. Proficiat aan al deze jarigen! 

Donderdag 3 oktober: Uitstap Wielewaalsnest 

Met onze laatste groep bewoners van het Wielewaalsnest vertrokken we nu ook 
weer richting “de Ster”.  En wat een geluk hadden we nu weer met …het 
weer!!  Grijs maar geen regen, dus ideaal voor een goede wandeling.  We gin-
gen eerst naar het dierenparkje alwaar we eigenlijk een echte dierenshow van 
de parkwachter kregen.  Het was leuk om te zien hoe hij bezig was met de 
ezels en dan vooral met het “baby ezeltje”!  Nadien nog wat verder genoten 
van onze wandeling om dan uiteindelijk in de Brokkelinck te belanden en ons 
daar een lekker tasje koffie met een verse pannenkoek te vragen!!  Weerom 
een leuke namiddag die te vlug voorbij was.  En nog te vermelden: het was on-
ze eerste uitstap met ons eigen busje, en het reed fantastisch!!  
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Vrijdag 4 oktober: Werelddierendag 

Wat stond er op het programma? Een dierenquiz die bestond uit drie rondes: 
meerkeuze vragen, van welk dier is dit stukje huid, een algemene vragen ron-
de. Wat was er speciaal? Na elke ronde was er een bonus vraag. Welk dier zie 
je op het toneel verschijnen? Dit waren natuurlijk geen echte dieren maar 
Lindsay van de animatie die verkleed was. Wanneer deze vraag correct beant-
woord was, konden ze met het gehele team 5 punten verdienen.  De winnende 
de groep heeft een privé bezoekje van Sam de trouwe hond van Amy (ergo) 
verdiend. Waarvoor een dikke proficiat! 

Dinsdag 8 oktober: Ontbijtbuffet Wielewaalsnest 

Vandaag vertoefden onze bewoners van het Wielewaalsnest als het ware op 
hotel!  De ontbijttafels waren mooi gedekt met ons eigen “zondags” service en 
ook de buffettafel was zeer aantrekkelijk.  Onze bewoners hadden vandaag 
een ruime keuze voor het ontbijt, er was van alles en ….veel!!  Er werden ei-
tjes met spek gebakken, er lagen kraak verse pistolets, sandwiches en mini-
boterkoekjes die bij iedereen in de smaak vielen, ook zalm, kaas, hesp en zoet 
beleg mocht niet ontbreken.  En of er gesmuld werd … onze bewoners kregen 
ruimschoots de tijd om van alles te genieten en dat deden ze dan ook!  En ja…
mogelijks werd er ’s middags een patatje minder gegeten!! 

Donderdag 10 oktober: Kiemen 

Deze maand was iedereen weer op post in de feestzaal. Deze keer waren er 6 
winnaars. Maria Zaman ging met de beker naar huis deze maand proficiat! De 
rest van de top 6 bestond uit: Annie Staes, Maria Dudkina, Rita Vermeulen, 
Nelly Weemaes en Maria Vansteenkist. Zij gingen naar huis met heerlijke likeur 
pralines met kersen. Aan iedereen bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn. 
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Donderdag 17 oktober: Modeshow Dimoda. 

Raf en zijn mannequins waren weer van de partij om hun nieuwe herfst en win-
ter collectie voor te stellen. Mooie warme kleuren waren van de partij! Het was 
aangenaam om zien van al dat moois, na de modeshow konden we passen en 
beslissen of we al dan niet gingen kopen. De namiddag was een succes en zo 
zijn we weer op de hoogte van de nieuwe modetrends. 

Vrijdag 18 oktober: Bowling 

De eerste keer gaan bowlen in de 
Dropshot in Beveren was een suc-
ces. We zijn samen met 6 personen 
zijn we de competitie aangegaan. 
De winnaar met … punten was An-
dré Claus op de voet gevolgd door 
Marie Louise M., Maria M, Maria P, 
Alfons DW en Josette L. Dit was 
een plezante namiddag zeker voor herhaling vatbaar. Vanaf nu gaan we om de 2 
maanden onze armspieren opwarmen en telkens met 6 personen gaan bowlen. 
Wanneer je hiervoor interesse hebt gelieve dit te melden aan Kim of Lindsay! 

Maandag 21 oktober: fietsen 

Het was tijd voor een herfstrit en dat was het ook. Droog vertrokken, in de Ak-
kerstraat wat “gemiesser”. Dus toch maar regenkledij aan gedaan en ja wat 
dacht je, geen druppel meer gezien of gevoeld. We fietsten langs den dijk tus-
sen de vallende bladeren richting Rupelmonde waar we halt hielden in de lange 
dreef van Steendorp om de paddestoelen te bewonderen. Even bijtanken in 
Scaldiana om terug richting Temse te fietsen. En ja het was nodig want we had-
den wind op kop ;-)  
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Dinsdag 22 oktober : Oma’s koken 

Tijd van de pompoenen, dus we gingen het gevecht aan met “de pompoen”. We 
maakten er een heerlijk pompoensoepje van met look, sjalot en prei. We had-
den ook nog wat kuis- en snijwerk voor ons slaatje. Onze chef kok (Annemie) 
maakte er een lekker sausje bij. Vervolgens de scampi in de pan en dat was 
weer smullen……. 

Woensdag 23 oktober : Uitstap shoppingcenter 

Vandaag stond een tripje naar het Shoppingcen-
trum op het programma. Voor veel van onze bewo-
ners was dit lang geleden. Sommigen hadden hier 
zelfs nog gewerkt. Er werd gekeken en soms iets 
gekocht. We sloten de middag af met een lekkere 
pannenkoek en een tasje koffie. Zeker voor herha-
ling vatbaar! 

Donderdag 24 oktober : Optreden Wissepasjes 

Ze waren weer van de partij, de dames en heren van dansgroep “ De Wissepas-
jes” uit Bazel. Onze feestzaal zat gezellig vol en in het midden hadden ze 
plaats om hun beentjes te strekken. Onze bewoners kregen zelfs de kans om 
eens mee te dansen in de groep, maar dat was toch niet zo gemakkelijk als het 
eruit zag. Ook de bewoners in rolstoel werden mee op den dansvloer gehaald, 
leuk om zien. Als afsluitertje trakteerden ze onze bewoners nog op een zelf ge-
bakken cakeje. Zeker en vast een geslaagde namiddag!  
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Vrijwilligersnieuws 
Wij wensen Miranda (vrijwilligster bedeling Babiel….) ook langs deze weg een 
spoedig herstel toe. Door een ongeval is ze even out. Ze stelt het goed, opera-
tie aan enkel goed verlopen en nu herstellende. Wij wensen haar veel moed toe 
en hopen dat ze vlug herstelt is van haar blessure. 

Nouray (vrijwilligster begeleiding activiteiten) zal een tijdje uit de running zijn 
wegens gezondheidsredenen. Wij wensen haar ook langs deze weg een spoedig 
herstel toe. 

Aan Petra (vrijwilligster maaltijdbegeleiding) wensen wij eveneens een spoedig 
herstel toe, want ze is door ziekte ook een tijdje buiten strijd. 

 

 

Marissa (vrijwilligster bezigheidsclub) gaat afscheid nemen na jaren van positie-
ve inzet. Zij was een rots in de branding, kwam steeds af met ideeën, stond al-
tijd klaar voor onze bewoners. We gaan haar missen en wensen haar nog veel 
geluk in haar verdere leven samen met haar familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen Ria Bogaerts in ons vrijwilligersteam. Zij zal ons bijstaan tij-
dens de bezigheidsclub. Wij wensen haar alvast succes. 

 

 

Onze vrijwilligster Linda V.B. die wekelijks yoga kwam geven gaat er even tus-
senuit wegens familiale redenen.  
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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 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u00  Filmvoorstelling : Tramlijn 
          (feestzaal) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Ooievaarsnest) 

            in de dagzaal voor de bewoners van 
            het 4de verdiep 
09u00  Ophalen oud papier 

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

14u30  Zanguurtje (Lijsternest)  

           in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

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

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

           koopwaar 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Heilige Mis (Feestzaal) 

            viering voor onze dierbare  

            overledenen 
14u00  Snoezelen 
14u00  Optreden William (Feestzaal) 

           in samenwerking met de cultuurdienst  

           Temse 

 

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

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

14u30  Dansnamiddag (Feestzaal) 
           Optreden Filip Piens, voor bewoners 

           en familie 

 

          Wapenstilstand 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Zwemmen 

14u00  Mannenclub 
           alle mannen welkom in het 
           animatielokaal 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
12u00  Feestmaaltijd (Feestzaal) 
            een heerlijke feestmaaltijd 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

14u00  Snoezelen 

14u00  Prijzenkiemen (feestzaal) 
           iedereen krijgt een prijs voor hun 

           inzet doorheen het jaar 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

Vrijdag 01 november 

Maandag 18 november 

Dinsdag 05 november 

Maandag 04 november 

Donderdag 14 november 

Maandag 11 november 

Vrijdag 15 november 

Woensdag 06 november 

Donderdag 07 november 

vrijdag 08 november 

Zondag 10 november 

Dinsdag 12 november 

Woensdag 13 november 

zaterdag 02 november 
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09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

10u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 

14u00  Oma’s koken (Animatielokaal) 

            Iedereen welkom 

14u00  Netbal (Feestzaal) 

           voor alle bewoners die van sport 

           houden 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00 Tritsen (Ooievaarsnest) 

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

           koopwaar 

13u00  Uitstap Shoppingcenter 
           voor de ingeschreven bewoners 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest)  

           in de dagzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor de jarigen 

           van november 
14u00  Kokerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
10u00  Zitdansen (Mezennest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

19u00  Algemene repetitie “De Kliek” 
           Familie en vrienden welkom in de  

           feestzaal 

 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

14u00  Optreden “De Kliek” (Feestzaal) 
            optreden personeelsleden, enkel 
            voor bewoners  WZC De Reiger en 

            GAW Elisabeth 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 
14u00  Snoezelen 

14u00  Sportanimo (Ooievaarsnest) 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

14u30  Gymnastiek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Wandelclub 

10u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 

14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

           Sint en Piet op kamerbezoekéé 

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

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

Vrijdag 22 november 

Donderdag 21 november 

Maandag 25 november 

Woensdag 27 november 

Vrijdag 29 november 

Woensdag 20 november  

Dinsdag 19 november Dinsdag 26 november 

Donderdag 28 november 

Maandag 02 december 

Dinsdag 03 december 

Woensdag 04 december 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

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 

Françine De Leenheer K 035 09 november 65 jaar 

Godelieva Coppieters K 328 21 november 75 jaar 

Yvonne Mees K 229 21 november 92 jaar 

Nelly Weemaes K 107 28 november 91 jaar 

    

Paul Teugels K 037 04 december 74 jaar 

Irene Bressinck K 319 06 december 81 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Rita Vermeulen 
k 325 
11 oktober 2019 

Jacobus Bosiers 
k 025 

14 oktober 2019 

Achiel Janssens 
k 002 
28 september 2019 

Roger Daelman 
k 025 

30 september 2019 

‘t Felt Edouard 
k 202 
23 oktober 2019 
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Kortverblijf 

Roger De Clerck 
k 130 
01 oktober 2019, terug naar huis 

Andreas Scheers 
k 031 B 

03 oktober 2019, opname 

Maria Van Raemdonck 
k 130 
07 oktober 2019, opna me 
21 oktober 2019, naar WZC ‘t Blauwhof 

Vera Van der Vieren 
k 414 

08 oktober 2019, terug naar huis 

Maria Verhelst 
k 414 

25 oktober 2019, opname 

Rita Vermeulen 
k 310 KV 
10 oktober 2019, naar WZC De Reiger 
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Eindejaarsfeesten 
 

 

Het kerst– en nieuwjaarsfeest in woonzorgcentrum De Reiger gaat door op dins-
dag 17 december 2019. 

Inschrijvingsformulieren worden binnenkort verdeeld. 

 

Het kerstfeest in woonzorgcentrum ‘t Blauwhof gaat door op woensdag 18 de-
cember 2019. 

Binnenkort worden de uitnodigingen verspreid. 

 

In het Lokaal Dienstencentrum ‘t Achterpoortje is op vrijdag 20 december 2019 
het kerstfeest gepland. 

Meer info en inschrijvingen volgen later. 
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 27 september: Rummikubklub 

Naar wekelijkse gewoonte kwam Roger, Irène, Elza en Maria weer oefenen om 
hun inzicht in het vormen van de meest optimale cijfercombinaties te vervol-
maken. Uiteraard werd er ook weer veel gelachen. 

Maandag 30 september : plandag en … 

Naast de gewone dagdagelijkse dingen zoals eten (geven), de kine helpen, ADL- 
training en maaltijdgroepbegeleiding en intussen samen met onze residenten 
een beetje up to date blijven met de actualiteit was er een middagje werk aan 
de verslaggeving van de verschillende vergaderingen. 

Dinsdag 01 oktober : Uno, kamerbezoekjes, over vroeger 

Na de middag zetten we ons na de redactieraad in de Reiger op ’t Gelaag met 
een heel groepje gezellig bijeen in de ergotherapie om over het nieuws van de 
dag te spreken. Hiervoor hebben we de gazet. We praatten ook over ons ko-
ningshuis en de Kennedy’s aan de hand van originele zeer oude foto’s en karan-
ten artikels uit 1963. Er werden enkele plezante liedjes van vroeger gezongen  
uit het bekende boek ‘ Zo de ouden zongen’ van Volkskunstgroep Drieske Nij-
pers . Vroeger op café waren er heel wat pikante liedjeszangers die daar hun 
geld mee verdienden !!! En er was nog leuk nieuws want voor de middag kon 
het personeel reeds gaan kennismaken met onze nieuwe eigen bus in  Temse. 
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Woensdag 02 oktober  : Uitstap hof ter Saksen en bewegen : 

Vandaag keken velen al druk uit naar de komst van ons Babieltje. Ons uitstapje 
naar Beveren ging echter niet door wegens ziekte van de chauffeur en het was 
ook behoorlijk koud weer. Wij wensen hem veel beterschap toe met zijn rug ! 
Michiel maakte daarom uit de aloude kookboek van de ’Boerinnenbond’ een 
heerlijk deegje en onder het genot en het smaken van deze zelfgebakken koek-
jes werd er een uur lang druk gerold en gevouwen in de ergotherapie. En net 
zoals vroeger zongen we, als echte nachtegalen, dat het een lieve lust was !!! 

Donderdag 03 oktober : Megabingo ’t Gelaag 

Vandaag was het dan eindelijk zover en konden we tussen alle drukte door ’s 
morgens bij iedereen ons Babieltje uitdelen. Er hangen nieuwe affiches voor 
OLIJF, die ondergoed komen verkopen op vrijdag 25 oktober, iets om goed in de 
gaten te houden. Na de middag speelden we in de ergo  een gezellig partijtje 
Megabingo, waarbij we moeilijk vraagjes moeten beantwoorden om het getal 
te vinden dat afgeroepen wordt. En iedereen ging zoals altijd met een leuke 
prijs naar huis (en een gratis advocaatje) ……. 

Vrijdag 04 oktober : 
rummikubklub en gezelschapspelletjes 

Onze rummikubclub deed het weer goed. Ze krijgen 
elke week meer en meer zicht op de mogelijkheden. 
Soms hoor je de hersenen echt werken!  
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Vrijdag 4 oktober : stagedag SJKS 

Stagiaires Jin en Mara, zesdejaars 
bollebozen uit het Sint Jozef Klein 
Seminarie te Sint-Niklaas kwamen bij 
ons dit jaar hun dagje ‘sociale stage’ 
lopen. Dat is iets wat wij reeds jaren 
met plezier meedoen.  Het is één dag 
meevolgen en actief mee proeven 
van de sfeer en de gebeurtenissen in 
een woonzorgcentrum. Na de middag 
konden zij effectief proeven van de 
wafels bij de wafelbak op ’t Gelaag. 
We kijken reeds uit naar het volgen-
de jaar ! 

Maandag 07 oktober : Bib en sjoelen 

Het was nog eens tijd om de boeken om te ruilen na Inge haar vakantie. Leg 
jullie boeken maar klaar!!!!! 

Dinsdag 8 oktober : rijdend winkeltje en Tovertafel 

Onze Ronny kwam één dagje later om de boodschappen van onze bewoners op 
te nemen. Zoals altijd goed gezind en met een brede glimlach doet hij dit met 
veel plezier voor onze bewoners. Bedankt !!!!!! Met enkele bewoners van ’t Ge-
laag gingen we op ontdekking welke spelen ze het leukste vonden. Ook de lied-
jes vielen in de smaak.  
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Woensdag 09 oktober : Eucharistie en Mosselfestijn 

Met de hulp en kookkunsten van onze chef-kok en de ganse keukenploeg, heel 
wat vrijwilligers, zoals steeds trouw op post, en het voltallige personeel zaten 
we reeds even voor twaalven bijtijds klaar in onze mooi versierde cafetaria om 
van ons jaarlijks keuken-mosselfestijn te genieten. Witte wijn erbij en versge-
bakken frietjes. Mosseltjes à volonté : in ragout zwemmend, uit de schelp, het 
kon allemaal vandaag en dan was er nog een heerlijk snoepdessertje ook. Zo 
tegen half twee konden we dan ook met genoegen ons bolrond buikje vasthou-
den en genieten van een lekker taske koffie om af te sluiten. Tot volgend jaar  

 …..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 11 oktober : Rummikubclub en Knutselen 

Naar wekelijkse gewoonte gingen onze bewoners 
weer aan de slag met de cijfertjes en kleurtjes. 
Mooie combinaties worden op tafel gelegd en veel 
gelachen als er weerom in ‘de zak van Sinterklaas’ 
moet gegrabbeld worden. Met de bewoners van ’t 
Gelaag gaan we knutselen om zo de herfstsfeer op 
te kunnen snuiven. Door wat spullen te gaan sprokkelen in het bos : bladeren, 
kastanjes, takjes, konden we aan de slag. 

Maandag 14 oktober : Optreden Wissepasjes 

Deze dansgroep bezorgt ons ook dit jaar weer een onvergetelijke middag van 
stijldansen in groep, met prachtige kostuums. Onze residenten konden ook ge-
nieten van een lekker extraatje : een ‘chouke’ bij de koffie. Zo ook de dansers 
zelf, die het weer schitterend gedaan hebben. Het is de grote verhuis en het 
vele werk meer dan waard. Tot volgend jaar !  
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Dinsdag 15 oktober : Netbal en Megabingo 

In de namiddag was het voor de beide afdelingen met een klein groepje netbal. 
Eerst een beetje opwarmen voor we een wedstrijdje gingen spelen. 
Een spelletje Megabingo werd gespeeld in de leefruimte van ’t Gelaag. 

Woensdag 16 oktober : Bewegen 

De ballen en ballonnen vlogen in het rond. Eerst werd er volop bewogen op ’t 
Gelaag, daarna werd er volop geoefend op den Barkendeir. De bewoners moes-
ten de ballonnen met vliegenmeppers naar elkaar ‘meppen’.  Lachen verze-
kerd, zeker als er dan nog een vliegenmepper sneuvelde door het enthousiasme 
van een bewoner! 

Vrijdag 18 oktober : Rummikubclub 

Het enthousiasme was zo groot dat 
sommigen soms amper de kans kregen 
om zelf de steentjes bij elkaar te zoe-
ken. Een les voor de volgende keer, 
maar heel leuk om te zien dat iedereen 
elkaar zodanig helpt ook al betekent dit 
dat ze hun eigen kans op winnen hier-
door weggeven. Dat is teamwork!  
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Zondag 20 oktober : optreden BIG BAND AMOR 

Bigband Amor speelde bij haar  Herfstconcert zoals ieder jaar weer de pannen 
van het dak met een hele rij rustige evergreen-klassiekers. De ‘Marseillaise’ la-
ten zij ‘groovy’ swingen maar ook konden we genieten van een dromerige 
‘Moonlight Serenade’.  Het geheel werd deskundig ingeleid door saxofonist Ed-
dy Van De Vieren. Er was een talrijk opgekomen publiek van familieleden, 
vrienden en sympathisanten en een ruime vertegenwoordiging van onze resi-
denten van de 2 verdiepen, getuige de vele foto’s. En vergeten we onze vrij-
willigers niet die weeral klaarstonden : Martine, Fien, Eddy,  : dankjewel !!!! 
Amor : tot volgend jaar !!!  

Maandag 21 oktober : uitstap Barkendeir 

Met een klein groepje van den Barkendeir reden we naar een koffie Branderij 
(Koffie Robby) te Beveren-Waas. Bij het binnenkomen kon je de aroma’s van de 
koffie ruiken. We werden goed onthaald door Pascale die ons te woord stond. 
Op een groot scherm kregen we foto’s te zien met een woordje uitleg van Pas-
cale. Genoeg gebabbeld nu is het tijd om te proeven van de koffie waar ook 
een gebakje bij hoort. 
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Dinsdag 22 oktober : Bezoek keuken 

Vandaag gingen we met enkele bewoners een kijkje ne-
men in de keuken te Temse. We werden onthaal door on-
ze chef-kok Joeri, hij gaf ons een rondleiding met een 
woordje uitleg. Tijdens een glaasje bubbels en een oven-
hapje ging het er gezellig aan toe. Joeri beantwoordde 
de vragen die er gesteld werden. Onze residenten ver-
telde aan Joeri dat ze erg tevreden zijn over de maaltij-
den. Na al dat eten en drinken was het tijd om terug te 
keren. We bedanken Joeri en het keukenpersoneel voor 
het warme ontvangst!!! 

Dinsdag 22 oktober : Herdenkingsmoment 

Het jaarlijks herdenkingsmoment is - in een prachtig en origineel bloemenkader 
- voor de vele mensen die bij de zorg van onze overledenen van het afgelopen 
jaar nauw betrokken waren steeds een mooi ogenblik. Partners, naaste familie, 
andere mantelzorgers, vrienden en beroeps-zorgverleners : het is voor iedereen 
een gelegenheid om even stil te staan, te treuren om wat voorbij is en om de 
mooie herinneringen terug op te roepen. We konden ook even van gedachten 
wisselen om onze ervaringen, verdriet en die mooie momenten van vroeger te 
delen. 
Woensdag 23 oktober : Gebedsdienst, rijdend winkeltje, bewegen, Hoger-
Lager 

Bij de gebedsdienst van vandaag onder leiding van Diaken Marc dachten we 
even extra aan de overledenen van het voorbije jaar. Het was een druk bijge-
woonde viering. Met 5 bewoners speelden we Hoger-Lager. Gokken zonder geld 
op te doen. Zo is het plezant. 

 

 

 

 

Vrijdag 25 oktober : Rummikubclub en O’lijf koopmiddag ondergoed 

Weerom actieve hersenen en goed inzicht van onze bewoners. Rummikub is een 
spel waarbij onze bewoners naar zowel simpele als complexe oplossingen moe-
ten zoeken om zowel cijfer als kleurcombinaties te maken. Vanmiddag was er 
de gelegenheid om te kopen ”O’lijf”,een concept wat we tot hier toe nog niet 
hadden aangeboden. Bewoners, Familie, vrienden en bewoners van buitenaf 

kwamen toch een kijkje nemen naar 
het aanbod dat ze bij hadden. Het 
aanbod was dan ook wel ruim, on-
derbroeken, nachtkledij, bh’s, on-
derhemdjes enz.   .  Diegene die 
hun aankopen hadden gedaan waren 
tevreden. Bedankt!!!!!  
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Even over denken 
Nu we eind oktober zijn zitten we echt in de donkere dagen. We laten alleszins 
een heel actieve maand oktober achter ons. Af en toe is het buiten en vooral ’s 
morgens reeds op het vriezen af…..en kunnen we genieten van prachtige rozige 
en kleurenluchten bij het ochtendgloren. De maand november staat voor de 
deur met de feesten van Allerheiligen en Allerzielen. De kerkhoven worden 
prachtig versierd en we denken terug aan onze overledenen. Ook aan de Wa-
penstilstand, nu al 101 jaar geleden bij de Groote Oorlog. Tussen 17 en 24 no-
vember is het de week van de ouderen, die we alvast vieren met een herfstquiz 
en enkele leuke extra’s ! En dan beginnen we al te denken aan de Heilige Man 
(!) en de Kerstperiode !! Wij wensen jullie fijne, gezellige dagen toe, ook in de-
ze donkere maand ! Vergeet tegen eind november niet op tijd in te schrijven 
voor ons Kerstfeest dat doorgaat op woensdag 18 december !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersnieuws 
We vergaderden voor de tweede keer dit jaar met onze vrijwilligers op donder-
dag 26 september. Iedereen krijgt daarvan een uitgebreid (mail) verslag, waar-
in we eens achterom kijken maar ook vooruit. We spraken ook af dat de verga-
deringen in 2020 zullen doorgaan op een woensdag. Voor het al of niet door-
gaan van de jaarlijkse show was er bij het ter perse gaan nog geen volledige 
duidelijkheid. Wij wensen onze chauffeur Robert Lannoey inmiddels veel beter-
schap in afwachting van zijn kennismaking met onze nieuwe bus!!! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u30  Bibliotheek 
14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

14u00   UNO (Barkendeir) 

 

10u45  Gebruikersraad 
14u00  Smoutebollen 

 

10u30  Eucharistieviering 
14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

14u00  Kamerbezoek 

14u00   UNO (Barkendeir) 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 
14u00  Knutselen 

 

           Wapenstilstand 

 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

14u00  Versieren Ergo (‘t Gelaag) 

14u00  Bewegen (Barkendeir) 

14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Gazet en koekjes (‘t Gelaag) 

 

           Dag van de Dynastie 

10u00  Rummikubclub 

 

           Sart Ouderenweek / Mannendag 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Herfstquiz (Podium) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

 

10u30  Gebedsdienst (ergo) 

14u00  ‘t Blauwhof swing 

 

14u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

14u00  Netbal (Barkendeir) 

13u30  Uitstap Kerst (‘t Gelaag) 

14u00  Wellness (‘t Gelaag) 

 

14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

14u00  Wafelenbak jarigen (Barkendeir) 

 

14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 
14u00  Geheugenspel (Barkendeir) 

 

 

14u00  Hoger–Lager (Barkendeir) 

 

           Sinterklaas bezoekt serviceflat- 

           bewoners 
14u00  Repetitie kerstconcertje 

 

14u00  Sinterklaas op bezoek op beide 
           afdelingen 

 

10u00  Rummikubclub 

14u00  Knutselen (‘t Gelaag) 

Vrijdag 15 november 
Vrijdag 06 december 

Maandag 02 december 

Dinsdag 19 november 

Woensdag 04 december 

Woensdag 06 november 

Donderdag 14 november 

Dinsdag 05 november 

Woensdag 20 november 

Maandag 18 november 

Dinsdag 03 december 

Dinsdag 26 november 

Woensdag 27 november 

Vrijdag 08 november 

Maandag 11 november 

Woensdag 13 november 

Dinsdag 12 november 

Donderdag 07 november 

Donderdag 28 november 

Maandag 25 november 

Vrijdag 29 november 

Maandag 04 november 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

Wel-
kom 

 

Liliana Van Strydonck K 138 06 november 88 jaar 

Maria-Theresia Geldof K 018 20 november 91 jaar 

Julia Catthoor K 011 24 november 88 jaar 

    

Maria Poeck K 155 01 december 87 jaar 

Nelly Rooman K 007 03 december 89 jaar 

Maria Van de Moortel 
k 013 
11 oktober 2019 

Maria Van Raemdonck 
K 019 

21 oktober 2019 
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Hebben ons verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irène Van Cleemput 
k 015 
08 oktober 2019 

Rita Brys 
k 137 

15 oktober 2019 

Christiënne Dierick 
k 142 
23 oktober 2019 

Joannes Harvent 
k 010 

24 oktober 2019 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Verhuisd 
Maria Van Raemdonck woont sinds 21 oktober 2019 

in woonzorgcentrum ‘t Blauwhof 

Leon van de Graaf Flat 013 06 november 84 jaar 

Alida Huyghe Flat 246 08 november 80 jaar 

Maria Caris Flat 007 23 november 89 jaar 

Pierre Poeck Flat 237 26 november 80 jaar 

Maria Van Wouwe Flat 004 27 november 91 jaar 

Annie Weyn Flat 132 28 november 82 jaar 

G
A
W

 R
e
sid

e
n
tie
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Een woordje van Jolien…  
Hallo! Ik ben Jolien, ik ben 23 jaar en afkomstig uit Bazel. Sinds    begin dit jaar 
kan je me vinden op het onthaal van het OCMW. En momenteel dus ook in ‘t 
Achterpoortje bij Sofie, totdat Isabelle terug aan het werk kan. Ik ben een soci-
ale, vlotte prater die kan  genieten van een praatje met zowel jong als oud. Je 
kan bij mij steeds terecht met een probleem of gewoon voor een luisterend oor. 
In mijn vrije tijd hou ik me creatief bezig met knutselen en tekenen. Ook durf 
ik nu en dan al eens een taart of wat koekjes of  cake te bakken. Maar om eens 
lekker te gaan eten maak ik ook graag tijd vrij ! Verder ga ik ook graag zwem-
men of wandelen in de vrije natuur.  

Zo, nu kennen jullie al een beetje 
van mij en ik hoop dat ik enkele van jullie 
ook mag leren kennen!  

 

 

 

Een woordje van Khadija…  
Dag! Ik ben Khadija, ik kom uit Marrokko. Ik ben 28 jaar. Ik woon al 5 jaar in 
België. Het is een nieuw land voor mij. Ik wil hier graag een beter leven berei-
ken. Het begin is altijd moeilijk. Een nieuwe taal, een andere cultuur, nieuwe 
mensen….Om op het punt te komen waar ik nu ben, heb ik veel moeite gedaan. 
Ik ben een enthousiaste persoon en ik geef niet snel op. Geduld overwint alles.     
Sommige mensen vinden hun weg heel snel, anderen hebben veel tijd nodig 
vooraleer ze hun weg kunnen vinden. Zoek jouw weg; je mag gewoon niet opge-
ven. Misschien lukt heel snel. Misschien duurt het langer. Het leven is een avon-
tuur en zit vol uitdagingen. Als je tevreden bent met weinig dan bezit je veel. 
Ik bedankt   iedereen die naast me stond en die mij heeft geholpen. Het OCMW 
speelt een belangrijke rol in mijn 
leven en ik werk met een tof team 
dat mij steunt en achter mij staat. 
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Ik was er “geire” bij 

Dit was oktober… 

Vrijdag 4 oktober: INFO– EN DOEMOMENT: Borstkanker 

Op vrijdag 4 oktober organiseerde LDC ‘t Achter-
poortje een, mogelijk levensreddend, info -en 
doemoment rond het thema borstkanker en 
vroeg detectie. Als lokaal dienstencentrum heb-
ben we een belangrijke maatschappelijke op-
dracht om in te zetten op preventie. Het info– 
en doemoment kan hieronder worden verstaan. 
Het doel van preventie is om ervoor te zorgen 
dat mensen gezond blijven door de gezondheid 
te bevorderen, te beschermen en complicaties 
van ziekten te voorkomen (door onder meer in te 
zetten op vroegtijdige opsporing). Het algemeen 
welbevinden van onze gebruikers vinden we zeer 
belangrijk. We vinden het dan ook zeer jammer 
te moeten vaststellen dat er zulke beperkte in-
teresse was.  

 

LDC ‘t Achterpoortje is bezorgd om uw gezondheid…! 

Bent u dat ook...? 

 

Dinsdag 8 oktober: KOOKWORKSHOP: Comfort food—lasagne 

Verzamelen deden de deelnemers traditiegetrouw in de kidsresto. Tijdens de 
kookworkshop werd samen met vrijwilligster Brenda een overheerlijke verse 
lasagne klaargemaakt. Wie deze lasagne heeft geproefd wil nooit meer een 
andere! Boordenvol vitamines en groenten… Alle deelnemers kregen het re-
cept mee zodat ze ook thuis nog eens opnieuw aan de slag konden gaan en an-
deren konden laten meegenieten van de heerlijke maaltijd. 
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Donderdag 10 oktober: BEZOEK WAASLAND SHOPPING 

Op vraag van onze bezoekers werd op donderdag 10 oktober een uitstap naar 
Waasland Shopping ingepland. Onder begeleiding van vrijwilliger Pieter bracht 
een groepje dames een bezoek aan het overdekt winkelparadijs. Er werd veel 
plezier gemaakt, er was tijd voor een drankje en een goede babbel. Kort-
om...een geslaagde en gezellige dag die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Vrijdag 11 oktober: MUZIKALE SHOW—Covery 

Wat een ambiance tijdens de muzikale show. Heel wat bekende artiesten  
verschenen op het podium en gaven het beste van zichzelf. We hoorden en za-
gen Neil Daimond, Cher, Jimmy Frey, Andre Hazes,… Zoveel talent  
tezamen in ons dienstencentrum is ongekend! 
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Donderdag 17 oktober: MUZIEKQUIZ 

“Ja...Dat herken ik...Maar wie zong dat nu ook alweer 
he...Of ja juist...Dat is uit die schone film...Maar de titel 

he...Die ontsnapt me net…”  

Het waren veel gehoorde woorden tijdens de muziekquiz op donderdag 17  
oktober. Dat kon echter de pret niet drukken. In totaal namen 4 teams deel. 
Allemaal genoten ze van het samen zijn en deden ze hun uiterste best tijdens 
tal van rondes om als winnaar uit de bus te komen. 

Dinsdag 22 oktober: THE FAMILY JEWELS 

THE FAMILY JEWELS is een Amerikaanse komi-

sche film uit 1965. 

De film werd geschreven, geregisseerd en geprodu-
ceerd door JERREY LEWIS.de film gaat over Donna 
die negen jaar heeft zij erft van haar vader dertig 
miljoen dollar en moet ervoor eerst een nieuwe pa-
pa uit zoeken…….” Ben je nieuwsgierige om samen 
de film te zien we wachten op u op dinsdag 22/1. 
De film start om 14.00 uur , deelname is gratis.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
19u30 tot 20u45  Kookworkshop : 

                          Herfstgerecht       € 2,50 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Curling 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Film: Gejaagd door de 
                                   wind 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u00 tot 16u00  Temse in WO1 
                          + voorproef montage 
                          LDC WO2 
                          + gespreksnamiddag 

18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Zelf verzorgings- 

                          producten maken  € 4,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8.00 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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 17u00  Therapeutisch voetbad 

                                                           € 8,00 

19u30 tot 20u45  Yoga                       € 8,00 

 

09u00 tot 16u00  Switch campagne 
14u00 tot 17u00  Breiclub 

14u00 tot 17u00  Bloemschikken        € 5,00 

 

14u30 tot 15u30  Boekenclub 

 

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                       € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

 

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

Woensdag 06 november 

Dinsdag 05 november  

Dinsdag 12 november 

Donderdag 07 november 

Vrijdag 08 november 

Vrijdag 15 november 

Woensdag 13 november 

Dinsdag 26 november 

Maandag 18 november 

Vrijdag 22 november 

Dinsdag 19 november 

Woensdag 20 november 

Donderdag 21 november 

Maandag 25 november 

Woensdag 27 november 

Donderdag 28 november 

Vrijdag 29 november 

Maandag 04 november  
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Dit wordt november 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 4 november: KOOKWORKSHOP—Herfstgerecht 

Net zoals tijdens de zomer vooral frisse salades 
en cocktails worden geserveerd heeft ook de 
herfst passende gerechten. De dagen worden kor-
ter en kouder en dit vraagt om een aangepaste 
maaltijd. Vrijwilligster Brenda trekt weer haar 
keukenschort aan en verrast iedereen met een 
lekkere en gezonde maaltijd. Neem je graag je 
portie mee voor thuis? Vergeet dan geen potje 
mee te brengen. We starten om 14.00 uur in de 
kidsresto. Op het menu een overheerlijk stoofpotje met kip en rode aardappe-
len.  

Donderdag 7 november: FILM—Gejaagd door de wind 

Historisch-romantische film.  Het is het jaar 1861, in het zuiden 
van de Verenigde Staten. De Amerikaanse burgeroorlog is in volle 
gang. Scarlett viert haar zestiende verjaardag op Tara, het land-
goed van haar familie. Ze is verliefd op Ashley, die evenwel ver-
loofd is met zijn nicht Melanie. Scarlett bekent Ashley haar ge-
voelens maar die kan haar liefde niet beantwoorden. Rhett But-
ler, een avontuurlijke en knappe kerel met een twijfelachtige 
reputatie, is toevallig getuige van hun intieme gesprek.  

Gejaagd door de wind is de klassieker onder de romantische 
films. Peperduur voor z’n tijd maar grandioos gemaakt. We nodi-
gen u graag uit voor de vertoning. De film start om 14u. De 
deelname is gratis. 

Vrijdag 8 november: TEMSE IN WO I  

Temse in/en Wereldoorlog I is een even 
tragisch als boeiend onderwerp, met als 
rode draad: ellende, angst, lijden, ver-
driet, kwelling... De grootste tragiek was 
er natuurlijk aan het front. Wilt u meer 
weten over TEMSE IN WERELDOORLOG I ? 
Dan nodigen we graag uit voor de verto-
ning met getuigenissen van mensen uit de 
streek. De film start om 14u. Deelname is 
gratis. 
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Dinsdag 12 november: WORKSHOP—Zelf verzorgingsproducten make 

Om op een goedkope manier je eigen verzorgingspro-
ducten te maken met simpele ingrediënten nodigen 
we u graag uit op dinsdag 12/11. Wij helpen u om zelf 
verzorgingsproducten te maken. Breng zeker enkele 
kleine potjes mee. We starten om 14u00 in de kidsres-
to. Inschrijven voor 8/11. Deelname kost 4.00 euro.  

Je huid is je grootste orgaan, draag er zorg voor 
want je draagt je huid mee voor de rest van je 
leven! 

 

 

 

 

Dinsdag 19 november: THERAPEUTISCH VOETBAD  

Leer en ervaar hoe je een goed therapeutisch 
voetbad neemt/geeft. Verschillende variaties ko-
men aan bod. Je leert ook stap voor stap hoe je 
je eigen voeten masseert. Meebrengen: hand-
doek, heb je zelf twee voetbadjes dan mag je 
deze ook meebrengen. Inschrijven is noodzake-
lijk uiterlijk 10 dagen voor de start van de activi-
teit. De betaling gebeurt ter plaatse. Deelname 
kost 8,00 euro (inclusief materiaal) 

Woensdag 20 november: BLOEMSCHIKKEN 

Echt geluk begint bij bloemen! Dat is het motto 
van deze workshop. In deze activiteit kun je een 
prachtig bloemstuk maken. 

Neem de schoonheid van bloemen in je op en ge-
niet van het moment. Bereid je voor om je leven 
nog meer kleur te geven met verassende combi-
naties en creatieve bloemstukken. 

Kom op woensdag 20/11 om 14u naar onze work-
shop. De betaling gebeurt ter plaatse. Deelnameprijs is 5 
euro. Inschrijven tot uiterlijk 1 week op voorhand. 

BLOEM 

Het is waar dat ik al jaar en dag de schoonheid van de 
rozen roem 

En toch wanneer ik kiezen mag 

Kies ik de boterbloem 

TOON HERMANS 
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Woensdag 20 november: SWITCH CAMPAGNE 

Hoe kan je geld besparen op je energiefac-
tuur? Heb je vragen over je ernergiefactuur?  

Om je daarbij te helpen, organiseren we een 
SWITCH CAMPAGNE. Je bent welkom met al je 
vragen over energiecontracten en facturen bij 
de energiesnoeiers. 

Om je vragen te kunnen beantwoorden, breng 
je zeker volgende info mee: 

 de huidige meterstanden van gas en elek-
triciteit 

 de laatste afrekeningsfactuur  

We nodigen je graag uit op woensdag 20/11 tussen 9u en 16u. De deelname is 
gratis. 

Minder betalen voor energie? 
Kom langs en SWITCH  

gratis mee 

Donderdag 21 november: BOEKENCLUB 

Boeken lezen is leuk, praten over boeken ook! 

In de boekenclub lezen we korte fragmenten en bespreken 
deze. We maken geen ingewikkelde of moeilijke besprekin-
gen, het is eigenlijk gewoon voor het ple-
zier. Het is een kans om nieuwe vrienden 
te maken, elkaar beter te leren kennen. 

We starten om 14u op donderdag 21/11, 
de deelname is gratis. 

Wist je dat:  

lezen de beste manier is om je woordenschat te vergroten. 

Het eerste thema van de boekenclub, de herfst. 

Donderdag 28 november: BINGO 

Bingo is een leuk spel om met z’n allen te spelen. Bingo helpt ook bij het ont-
wikkelen van de mentale behendigheid. TOF! Even er tussenuit met leeftijdsge-
noten,  een babbeltje doen en genieten van herinneringen. Heb je zin in een 
gezellige sfeer? De bingoballetjes rollen weer uit de trommel met mooie prijzen 
om te winnen. Kom langs bij ons op donderdag 28/11 om 14u en speel al mee 
voor 0.50 euro/ kaartje. 
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