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Kruiswoordraadsel 

Verticaal: 
 
1. Garen - mep 

2. De Big Bang – vader 

3. Onder Andere – de bosgeest (aap) 
uithangen 

4. Mannelijk schaap – bakhokje 

5. Verf – lidwoord – knock-out  

6. Eer – crême-fraiche 

7. Gelijker – schikgodin 

8. Departement in Frankrijk – 
dwangvraag 

9. Balkgeluid – godheid 

10. Deel van een vis – leut  

Horizontaal : 

1. Per – erg 

2. Groots – vooruit ! 

3. Slee – ziekte  

4. Bijl – heks – riviertje 

5. Erfelijkheidsdrager—
toverdame 

6. Koraaleiland – rust in vre-
de 

7. Plakker – vocht 

8. Muzieknoot – onder ande-
re – nummer 

9. School is een … 

10. Godheid – eitje  

Wij wensen u veel puzzelple-
zier toe met deze najaarspuz-
zel. 

Mevr. Leeman was de winnares 
in ’t Blauwhof van ons vorig 
raadsel en gaat met de hoofd-
prijs naar huis !!! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 O V E R W E R K E N 

2   O G E R   E L K E 

3 A L     E E G A   E 

4 V   S T E E L S   R 

5 A   P A D R E S   H 

6   N O R A   M E M O 

7 P   O D A   E R A F 

8 O   T I R   N A R   

9 N O   E D   T A A L 

10 D R A F       D   U 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘In het kader van de gewijzigde wetgeving qua brandweerpreventie moet er 
een trap komen.  

Elke afdeling moet beschikken over 2 trappen die uitkomen op evacuatieni-
veau. 

 

Onze 4de verdieping voldoet 
hier niet aan en daarom moe-
ten we de traphal van de 3de 
verdieping doortrekken naar de 
4de verdieping. 

De vrije ruimte tussen de 
noodtrap en het bestaande ge-
bouw wordt ingevuld als extra 
kamer.’ 
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Info 
Welzijnsvereniging Sleutelzorg werd opgericht door het OCMW 
Temse om alle zorgdiensten onder te brengen in één overkoepelende organisa-
torische zorgeenheid. 
 

De welzijnsvereniging exploiteert de volgende activiteiten: 
 de woonzorgcentra WZC De Reiger en WZC ’t Blauwhof 
 het centrum voor kortverblijf CVK De Reiger 
 de groep van assistentiewoningen GAW Residentie Elisabeth 
 de erkende Dienst Gezins- en Aanvullende Thuiszorg 
 een Dienstenchequebedrijf 
 een Klusjesdienst 
 het Lokaal Dienstencentrum LDC ’t Achterpoortje. 

 

De welzijnsvereniging is een publieke organisatie die haar eigen bestuursorga-
nen heeft. Alle mandatarissen uit de OCMW-raad maken deel uit van de alge-
mene vergadering van de welzijnsvereniging. In zitting van 30 september 2019 
verkoos de OCMW-raad de Raad van Bestuur van de welzijnsvereniging die be-
staat uit acht leden: 
 

1. Brigitte Caura (TESAMEN) 
2. Franky De Graeve (CD&V) 
3. Vincent De Maeyer (Groen) 
4. Ingrid Deschepper (CD&V) 
5. Werner Maerevoet (N-VA) 
6. Anne-Marie Muyshondt (Vlaams Belang) 
7. Björn Van Asbroek (N-VA) 
8. Bart Van Geyt (open vld). 

Op 30 september verkoos de algemene vergadering uit de leden van de Raad 
van Bestuur Werner Maerevoet tot voorzitter van de welzijnsvereninging. 



6  Babiel - december 2019 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

Ik was er “geire” bij 
Maandag 28 oktober : Verjaardagsborrel 

Een tafeltje rond met jarigen van oktober. Een natje en een droogje mocht ze-
ker niet ontbreken om te toosten op onze verjaardag. Er werd heel wat heen 
en weer gebabbeld en zo leren de bewoners elkaar ook wat beter kennen. Het 
was een aangename namiddag en nogmaals een dikke proficiat aan al deze jari-
gen! 

Dinsdag 29 oktober : Kerkhofbezoek 

Ook dit jaar namen we even tijd om onze dierbare overledenen te herdenken 
en een bezoek aan het kerkhof rond Allerheiligen kan hierbij niet ontbreken. 
Onze bewoners waren weer zeer tevreden dat ze het graf van hun familielid 
konden bezoeken. We sloten de middag af met een lekker tasje koffie en een 
babbeltje. 

Donderdag 31 oktober : Culturele namiddag 

Vandaag gingen we op reis naar Spanje, Olé! Nadat we werden verwelkomd 
door een echte Spaanse toreador en Flamencodanseres, proefden we Spaanse 
tapas en luisterden we naar weetjes en informatie over Spanje. Onze chef-kok 
van dienst Guy was ondertussen volop bezig met het bereiden van een lekkere 
paëlla. En lekker dat hij was! Als dessert aten we nog een Spaans flanneke met 
karamelsaus. Het werd weer een geslaagde middag. Een extra dank u wel aan 
Guy en Nancy voor het bereiden van de paëlla! 
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Maandag 4 november : Filmvoorstelling tramlijn 

Onlangs was er een tentoonstelling over de tramlijn in het museum in de kas-
teelstraat, met onze mannen zijn we er toen heengegaan. Het was echt boei-
end en daarom bracht de zoon van Justine M. een stukje beeldmateriaal naar 
hier. Er was heel wat interesse in onze feestzaal en de herinneringen kwamen 
boven. Er werd ook nog beeldmateriaal getoond van den boelwerf. Man man 
man waar is den tijd naartoe……. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 5 november : Ontbijtbuffet Ooievaarsnest 

Om 8u ‘s morgens rook het ooievaarsnest naar verse koffie en verse koffiekoe-
ken. De bewoners stonden vrolijk op en schoven gezellig bij in de dagzaal waar 
een heerlijk buffet op hen stond te wachten. We begonnen met een glaasje 
fruitsap en dan was het aanschuiven geblazen. Iedereen genoot en samen eten 
is zoveel leuker! Dank aan Rita (dochter van Gustave M) om een handje toe te 
steken.  

Donderdag 7 november : H. Mis voor de overledenen 

Even stilstaan en onze dierbare overledenen gedenken, dit deden we in onze 
feestzaal voor familie en bewoners. Mooi gebracht door Priester Lambert en di-
akens Marc en André. Voorlezer van dienst Jef, orgelist Freddy en het zangkoor 
onder leiding van Magda. Allen een dikke merci hiervoor. Niet alleen voor deze 
viering maar ook voor jullie inzet het hele jaar door. Er was op het einde van de 
H. Mis ook gewijd brood ter ere van de Heilige Hubertus. 
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Donderdag 7 november : Optreden William 

We konden vandaag mee genieten van een optreden van William. Dit werd ge-
organiseerd door de cultuurdienst. Onze bewoners kregen hiervoor gratis in-
kom, wat we steeds appreciëren. De ambiance zat er heel vlug in, een drankje 
bij de hand, meezingen en meedansen…….  Het was een deugddoende namid-
dag! 

 

Zondag 10 november : Dansnamiddag Filip Piens 

Speciaal voor onze seniorenmaand organiseerden we een dansnamiddag met 
optreden van Filip Piens. Iedereen was welkom en onze feestzaal zat dan ook 
gezellig vol. Familie en vrienden kwamen samen met onze bewoners om een 
dansje te placeren. Den ambiance zat erin van ‘t begin tot ‘t einde. Moe maar 
voldaan gingen we huiswaarts, een hele leuke zondagmiddag voor onze bewo-
ners! 
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Dinsdag 12 november : Mannenclub 

Een lezing in de bibliotheek door Korneel De Rynck, schrijver van het boek: 
“Vroeger was alles anders” konden we niet laten passeren. Met onze mannen 
trokken we dan ook richting bib om dit eens van dicht bij mee te maken. Het 
was een zeer interessante lezing, onze mannen genoten en vulden de lezing 
aan ;-) 

Dinsdag 12 november : Zwemmen 

Het was alweer een geslaagde namiddag om te gaan zwemmen. Buiten hadden 
we onze muts nodig, maar binnen merkten we niks van dat koude weer. Er werd 
gezwommen, gedobberd en samen deden we kort aan aquagymnastiek.  Heb je 
vroeger ook vaak gezwommen of ben je gewoon graag in het water en wil jij 
graag eens meegaan, spreek dan gerust Amy van de ergo even aan. 

Woensdag 13 november : Feestmaaltijd 

We waanden ons in het beste restaurant van Temse. De feestzaal was mooi in-
gedekt, tafel mooi versierd met een prachtig bloemstukje (door Kristina ge-
maakt, waarvoor dank). Heel uitnodigend en aangenaam vertoeven in ons res-
taurantje. Het eten was verrukkelijk zowel de soep als  de tongrolletjes en het 
koninginnehapje (dank aan Chef-kok en zijn team!)  Als afsluiter een lekker 
stuk taart met koffie. Met het buikje rond gingen we huiswaarts voor ons mid-
dagdutje ;-) 
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Donderdag 14 november : Prijzen kiemen 

We vielen vandaag allemaal in de 
prijzen omdat we een heel jaar 
gespaard hebben voor punten. 
De winnaar van 2019 is Paul Teu-
gels. Het was een gezellige ben-
de en iedereen doet met veel zin 
mee aan ons spel bingo. De top 5 
vandaag, die met een zak spek-
ken huiswaarts gingen waren: 
Paul Teugels, Clara Vansteenkis-
te, Godelieve Van Lombergen, 
Roza De Lamper, en Frans De 
Lamper.  Aan allen een dikke proficiat! Dank ook aan alle vrijwilligers die 
maandelijks klaar staan om deze activiteit goed te begeleiden. 

Dinsdag 19 november : Netbal 

Wie aan competitie wil doen, die moet trainen. Dus kwamen onze gemotiveer-
de netballers opnieuw samen voor een sportieve namiddag.  Samen sporten is 
goed voor de gezondheid. Naast bewegen wordt er ook veel gelachen. 

Woensdag 20 november : Uitstap Shoppingcenter 

Alweer mochten we enkele bewoners verwennen met een bezoekje aan het 
Waasland Shoppingcenter. Met de feestdagen in de aantocht kan shoppen al 
eens goed van pas komen. En of onze bewoners van deze gelegenheid gebruik 
hebben gemaakt. De ene achter de andere winkel werd bezocht en bijna overal 
werd iets gekocht. Ze zagen ons graag komen. De Sint was ook van de partij. En 
niet enkel de kinderen waren blij om hem te zien.  

Woensdag 20 november : Advocaat maken 

De tijd van het jaar om onze advocaat klaar te stomen tegen de Kerstmarkt. 
Met de hulp van enkele vrijwilligers is dit weer heel goed gelukt. Te verkrijgen 
op onze Kerstmarkt!  
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Vrijwilligersnieuws 
We verwelkomen Dina, zij zal de maaltijdgroep 
op het Mezennest mee ondersteunen, alsook 
bepaalde activiteiten. We hopen dat ze haar 
snel thuis zal voelen binnen het vrijwilligers-
team en onze werking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de laatste dagen van het ‘t jaar, 

Veel gezelligheid met elkaar. 

Voor de 365 dagen die dan volgen, 

Veel geluk en weinig zorgen. 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van Residentie Elisabeth 
** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 
uur en verdiep in roze =  activiteit enkel voor de meer hulpbehoevende bewoners 

 

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

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 
14u30  Gymnastiek (Mezennest) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Wandelclub 

10u00  Zitdansen (Lijsternest) 

14u00  Bordspel (Zwaluwnest) 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest)  

           in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

           Sint en Piet op bezoek 
            komen langs alle deuren voor een 

            bezoekje 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 

14u00  Gebruikersraad (Feestzaal) 

           Bewoners en familie welkom 

 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

 

12u00  Kerstmarktje 

tot      Iedereen welkom om al wat kerstsfeer 
17u00  op te snuiven 

 

14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Zwemmen 

14u00  Crea (knutselen) (Lijsternest) 

 

09u30  Feestelijke Bezigheidsclub 
           Voor de bewoners die een gans jaar 

           meegewerkt hebben aan spulletjes 

           voor onze handwerktentoonstelling 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

14u00  uitstap naar Interflower 
           Voor de ingeschreven bewoners 
14u00  Kiemen (feestzaal) 

 

10u00  Zitdansen (Mezennest) 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

          Voorbereiding Kerst– en 

          Nieuwjaarsfeest 

 

12u00  Kerst- en Nieuwjaarsfeest 
           Aperitief om 12u00 gevolgd door 

           de feestmaaltijd en een show 

           (in de feestzaal en in de cafetaria) 

 

Maandag 16 december 

Dinsdag 03 december 

Maandag 02 december 

Dinsdag 17 december 

Donderdag 12 december 

Maandag 09 december 

Vrijdag 13 december 

Woensdag 04 december 

Donderdag 05 december 

vrijdag 06 december 

Zondag 08 december 

Dinsdag 10 december 

Woensdag 11 december 
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10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 
10u00 Tritsen (Ooievaarsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

14u00  Snoezelen 

14u30  Heilige Mis Kerstviering  (feestzaal) 

 

10u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u00  Kerstkoor (Wielewaalsnest) 

            voor de bewoners van deze afdeling 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

09u00  Bobliotheek op de kamers 
14u00  Verjaardagsborrel 
           in het animatielokaal voor de jarigen 

           van dec²ember 
14u00  Kokerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Feestelijke muziekquiz (feestzaal) 
            Iedereen welkom 

 

          Kerstmis 

 

14u00  Snoezelen 
14u00  Kerstsfeer (Zwaluwnest) 

           in de dagzaal 

 

10u00  Zitdansen (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 
14u30  Gymnastiek op muziek 
           (Mezennest) 

 

10u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 

14u00  Muziekdoos (Feestzaal) 

 

 

           Nieuwjaar 

 

10u00  Tovertafel 

14u00  Spelactiviteit (Zwaluwnest) 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

 

10u00  Zitdansen (lijsternest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Koningen zingen (Wielewaalsnest) 

           koningen van op de Velle brengen 

           voor ons kerstliederen, 

           in de dagzaal 

Vrijdag 20 december 

Donderdag 19 december 

Maandag 23 december 

Woensdag 25 december 

Vrijdag 27 december 

Vrijdag 03 januari 

Woensdag 18 december  

Dinsdag 24 december 

Donderdag 26 december 

Maandag 30 december 

Dinsdag 31 december 

Woensdag 01 januari 

Donderdag 02 januari 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 

 

Paula Teugels K 037 04 december 74 jaar 

Irene Bressinck K 319 06 december 81 jaar 

Clara Vermeulen K 407 08 december 90 jaar 

Gaby Waayeret K 006 11 december 83 jaar 

Maria Van Nespen K 027 14 december 87 jaar 

Georgette Hellinckx K 123 19 december 93 jaar 

Leonie Bollaert K 019 20 december 82 jaar 

Jozef Schepens K 009 21 december 83 jaar 

    

Maria Van Lombergen K 131 01 januari 91 jaar 

Lucienne Bressinck K 214 05 januari 84 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Martha Van Bastelaere 
k 202 
12 november 2019 

Georgette Amelinckx 
k 002 

22 november 2019 

François De Buyser 
k 006 
26 oktober 2019 

Maria Van Droogenbroeck 
k 030 

03 november 2019 

Etienne Brys 
k 125 
18 novemeber 2019 
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Kortverblijf 

Maria Verhelst 
k 414 
opname 25 oktober 2019 
terug naar huis 28 oktober 2019 

Walter Brys 
k 130 

opname 30 oktober 2019 

Roger Van Laeken 
k 310 KV 
opname 07 november 2019 

Ivonne Cornelis 
k 414 

opname 08 november 2019 
terug naar huis 18 november 2019 

Andreas Scheers 
k 031B 
naar andere instelling 18 november 2019 
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Eindejaarsfeesten 
 

 

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

 

 

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

 

 

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 25 oktober : Rummikubclub en Olijf- ondergoed 

Onze Rummikubclub kreeg vandaag versterking van Gaby die haar ‘steentjes’ 
bijdroeg aan het spel. Het was een gezellige drukte op deze koopmiddag. Aan-
gezien Olijf er mee stopt waren er koopjes te doen tot min 30 en min 50 per-
cent. Er was ook belangstelling van buitenaf. Voor volgend jaar zoeken we al-
leszins dit terug te laten doorgaan. Wij zullen ook voorzien dat er zaken te 
koop zijn voor het mannelijk deel van onze residenten. 

 

Maandag 28 oktober : aaidieren in onze cafetaria  

Zoals uit de vele leuke foto’s wel zal blijken was het een erg gezellige middag 
die voor onze bewoners heel bijzonder en rustgevend was. Naast een Berner 
Sennenhond (Tira) waren er konijnen, waaronder een Vlaamse reus maar ook 
veel schattige knuffelkippen en cavia’s. Ze verhuisden bijna 2 uur lang van 
schoot naar schoot ! Voor herhaling vatbaar en leuk dat jullie het fijn vonden ! 
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Dinsdag 29 oktober : ontbijtbuffet, rolstoelen 

Voor een deel van onze residenten was er vandaag het jaarlijks nazicht van de 
rolwagens, die alle goedgekeurd werden. ’s Morgens was het bij de ergo Ont-
bijtbuffet : heel gezellig met lekkere broodjes en allerlei extraatjes om lang en 
op het gemakje van te genieten. We trokken ook met enkele residenten naar 
het kerkhof om de prachtige bloemen versiering te bewonderen op deze zonni-
ge najaarsdag !!!  

 

Woensdag 30 oktober : reminiscentie en wafelbak 

Op ’t Gelaag lazen we uit de krant en in de cafetaria werden er wafels gebak-
ken voor de jarigen van oktober nog ! En dat was er maar één : Dhr. Van Der 
Schueren, die we langs deze weg nogmaals feliciteren ! En vrijwilligster Annie 
bakte de lekkerste wafels !! 

Maandag 04 november : Tovertafel en Uno-spel 

Voor een spelletje kaarten  zien onze bewoners altijd wel zitten. Omdat het 
geen gewoon kaartspel is zijn ze altijd wel benieuwd hoe het spel gespeeld 
word. Voor de tovertafel zochten we naar foto’s van de hele kleintjes : baby’s 
en dan waren we vertrokken voor een lange babbel over alles voor, tijdens en 
na de geboorte en dan komen de tongen snel los !!!! 

Dinsdag 05 november : Gebruikersraad en Smoutebollen 

Onze chef-kok was op post bij onze gebruikersraad en we konden dan ook eens 
goed doorpraten over het eten; Van het verslag krijgen jullie allen een exem-
plaar. Na de middag konden we genieten van een extraatje : onze jaarlijkse 
smoutebollen, bereid door een kundige keukenploeg en alsnog op tijd en …. 
Vooral lekker : kijk maar naar de foto’s ! 

Woensdag 06 november : Eucharistie Herdenking  

’s Morgens was er een uitgebreide Eucharistieviering, met de diaken en Pastoor 
Lwamba, waarin alle overledenen van het voorbije jaar herdacht werden.  
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Woensdag 06 november : Bewegen 

Met hulp van een stagiair Elia werd er op ’t Ge-
laag met verschillende attributen bewogen. Bij 
wat leuke muziek werd er gerold, gemikt en 
gegooid en de ballonnen vlogen alle kanten op 
en zo oefenden we onze reflexen en beweeg-
lijkheid. Rust roest !!! En veel plezier aan de 
grote tafel. 

Donderdag 07 november : Wafelbak jarigen 

Brusselse wafels uit de kookboek van de vrouwenbond : dat zijn hele lekkere 
die we konden uitdelen ter gelegenheid van de jarigen beneden op ’t Gelaag. 
De geurtjes zweefden doorheen het ganse gebouw. 

Vrijdag 08 november : knutselen  

Voor ’t Blauwhof swingt gingen we theelichtjes maken voor op de tafels te zet-
ten. Om gezelligheid en sfeer te kunnen creëren op onze dansmiddag. 

Dinsdag 12 november : Zangkoor Gelaag en Bingo Barkendeir 

José was voor de gelegenheid spelleider van het Bingospel en riep alle num-
mers zo goed mogelijk af. Het was leuk om weer meer een grote groep samen 
in de cafetaria samen te zijn. Op ’t Gelaag werd er weer terug gezongen met 
het zangkoor o.l.v. en begeleiding van Michiel. 

Woensdag 13 november : Ergo versieren en Zitdansen 

We spraken op den Barkendeir over het dansfestijn dat op de agenda stond en 
haalden herinneringen op van vroeger over de verschillende dansen die onze 
bewoners nog kennen en graag deden. De stembanden werden gesmeerd en 
waar mogelijk werd 
er vanop de stoel 
‘meegedanst’. De 
Ergo was al versierd 
voor de herfst dus 
dan wachten we nog 
even voor de kerst-
periode en de Sint 
moet ook eerst nog 
langskomen. 
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Donderdag 14 november : Gazet en koekjesbak 

Ze waren lekker de koekjes en het leken wel kleine taartjes … en verdwenen 
dan ook snel en wel naar andere oorden en met veel smaak  !!!! … Uit de krant 
lazen we vooral het nieuws over het overlijden van Raymond Poulidor …. 

Vrijdag 15 november : Rummikubclub en Tovertafel 

Het cafetaria werd in de voormiddag een speelruimte. Enkele bewoners lieten 
hun hersenen draaien bij het maken van weldoordachte cijfercombinaties. De 
Rummikubclub kreeg gezelschap van enkele supporters die eens een kwamen 
kijken hoe het spel verliep. Enkele andere bewoners speelden verscheidene ac-
tiviteiten op de Tovertafel. Als afsluiter werden er enkele liedjes gezongen. 

Woensdag 20 november : ’t Blauwhof swingt 

Geen echte show dit jaar maar niet getreurd : wij vierden feest vandaag en nog 
niet zo’n klein beetje. De verenigde ploeg zette er zich achter en we brachten 
een fantastische dans- en muzieknamiddag. Hiervoor konden we rekenen op DJ 
Pol en Aldegonde. We zorgden voor een lekker stuk taart bij de koffie. En er 
was veel belangstelling vanuit het dorp en de familie. Ook onze vrijwilligers, 
die erg van ambiance houden waren op post en er waren gastoptredens van 
Fien en dhr. Peter Smet en demonstratiedansen. Al gauw dansten we zelf de 
sterren van de  hemel, in groep (de Hucklebuck) en per koppel o.l.v. Tony en 
Jenny of zelfs per rolstoel. Eens onze animatrices naar hoger sferen trokken (op 
een stoel) om het geheel in goede banen te leiden ging onze cafetaria zelfs 
even goed uit zijn dak en moesten we onze zakdoeken boven halen. M.a.w. we 
hebben talent in huis !!! Een geslaagde middag die heel wat uurtjes duurde !!! 
Tot volgend jaar ….. ! (meer foto’s op volgende pagina) 
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Vrijdag 22 november : Rummikubclub en Tovertafel 

Onze wekelijkse sessie Rummikub was weer een groot succes. De verhuis naar 
de cafetaria blijkt een goede beslissing om de kleuren beter te kunnen onder-
scheiden. Op ’t Gelaag werden herinneringen opgehaald door middel van foto 
’s uit de oude doos die we op de Tovertafel vonden. Op de Barkendeir speelden 
we ook nog enkele spelletjes op de Tovertafel. 
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Herdenkingsmoment 
’t Blauwhof 22 oktober 2019 

 

Sterven doe je niet ineens  
Maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf ’t is vreemd,  
Maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan  
Je zegt ik ben een beetje moe 
Maar op een keer  
Dan ben je aan je allerlaatste  
Beetje toe  

 

Dit is een van de gedichten die op 22 oktober werden voorgelezen door de me-
dewerkers zorg op het jaarlijkse herdenkingsmoment. Op die avond denken we 
samen met familie even terug aan de bewoners die overleden zijn tussen 1 ok-
tober van vorig jaar en 30 september van het huidige jaar. 

Deze jaarlijkse traditie is een moment van rust en sereniteit in de drukte van 
alle dag. De teksten, lay-out, muziek en aankleding van de zaal gebeuren door 
verschillende medewerkers van het zorgteam. Voor de bloemen krijgen ze hulp 
van enkele vrijwilligers. Na de gedichten, muziek en het aansteken van de 
kaarsen, is er tijd voor koffie en cake, verzorgt door de mensen van het onder-
houd, en fijne gesprekken met de familie. 

De foto’s geven een impressie van de zaal weer. 
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Even over denken 
Als jullie dit nummer van Babiel nu lezen, zitten we in de donkerste dagen en 
tellen we af naar 21 december : niet alleen naar het begin van de winter, maar 
ook van de hoogfeesten van Kerstmis en Nieuwjaar. Het is ook niet gepast om 
over Kerstmis reeds te spreken als we niet eerst de Heilige Man, Sinterklaas 
vermelden, die eerstdaags, mogelijk vergezeld van enkele van zijn felste 
knechten en de nodige geschenken jullie een bezoekje komt brengen. Wij hou-
den ook onze Kerstviering op woensdag 11 december, waartoe we u en uw fa-
milie graag uitnodigen. We hebben daarnaast ook een Kerstconcertje zoals ie-
der jaar en dan starten onze kok en wij hier in ’t Blauwhof met de drukke voor-
bereidingen voor ons Grote Kerstfeest hier, dat doorgaat op 18 december. Dat is  
een familiale aangelegenheid bij uitstek met een heerlijk diner, feestmaaltijd 
waarvoor jullie reeds in november konden beginnen inschrijven. En dan tellen 
we reeds af naar Nieuwjaar !! Langs deze weg wensen wij u dan ook namens 
het ganse personeel reeds nu een ‘goed uiteinde en een goede insteek’ : ‘Zalig 
Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar !!!!’ Laat het buiten maar waaien en koud 
zijn !!!  

 

 

 

 

 

Vrijwilligersnieuws 
Ook onze vrijwilligers zetten hun beste beentje voor op onze dansmiddag. Voor 
de rest hebben we ze in deze periode natuurlijk hard nodig gezien de vele acti-
viteiten. Ze zijn dagelijks in beeld en niet alleen na de middag : kortom ze zijn 
onmisbaar en we wensen hen reeds (al of niet met een stevige griepspuit) pret-
tige eindejaarsfeesten toe …….We nemen afscheid van André de Wilde die op 
liefst 87-jarige leeftijd stopt met zijn vrijwilligersschap om gezondheidsrede-
nen. André hielp ons meer dan 14 jaar plichtsgetrouw (als familielid bijna dage-
lijks) en zette zich in bij feesten en uitstapjes. Hij was er op Boelwerf al voor 
bekend dat hij goed mosselen kon klaarmaken én musiceren. Hij blies er de 
bastuba en later ook bij de fameuze ‘Kunstvrienden’ in Sint –Niklaas. Hij leerde 
het ons niet alleen maar stelde ons ook in de gelegenheid om er van te genie-
ten : zo ging het bij de Tourmossels in juli altijd (met tijd en frietjes) en als hij 
vroeger zijn ‘ikstrument’ wel eens meebracht. Op de Zaat was hij dan ook de 
‘mosselman’. Wij zullen hem als bezige bij erg missen. André bedankt, érg veel 
bedankt namens het voltallig personeel en al onze residenten en we wensen u 
het allerbeste toe !!!!!! En ook niet te vergeten : 5 december is het de interna-
tionale dag van de vrijwilliger !!!  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u30  Bibliotheek 

14u00  Hoger-lager (Barkendeir) 

 

14u00  Sinterklaas in GAW Elisabeth 
15u00  Repetitie kerstconcert (ergo) 

 

14u00  Sinterklaas in ‘t Blauwhof 
14u00  Over de feesten (‘t Gelaag) 

 

14u00  Rolstoelen en repetitie 

 

10u00  Rummikubclub 
13u15  Uitstapje 

 

14u00  Kerstconcert (podium) 

 

14u00  Gezelschapsspel (Barkendeir) 

14u00  Zwemmen 

 

14u00  Kerstviering—Eucharistie 
14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

15u00  Bewegen (Barkendeir) 

 

14u30  Voorleesmiddag Kerstverhaal 

 

10u00  Rummikubclub 

10u00  Spreuken en gezegdes (Barkendeir) 
14u00  Zingen (‘t Gelaag) 

 

10u30  Bibliotheek 
13u30  Kerstuitstap (Barkendeir) 

 

14u00  Bloemschikken (Barkendeir) 

 

11u30  Kerstfeest 

 

14u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

14u00  Opruim 

 

10u00  Rummikubclub 
10u00  Schoonheidssalon 

14u00  Schoonheidssalon 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

14u00  Voorlezen over Kerst (‘t Gelaag) 

 

10u30  Tovertafel (‘t Gelaag) 

14u00  Verrassingsactiviteit (Barkendeir) 

 

           Zalig Kerstmis 

 

           2de kerstdag 

 

10u00  Rummikubclub 

10u30  Wellness 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

14u00  Bingo (Barkendeir) 

 

14u00  Reminiscentie over 2019 

 

 

           Gelukkig Nieuwjaar 2020 

 

           2de Nieuwjaarsdag 

 

10u00  Rummikubclub 

14u30  Optreden Drie Koningen 

Vrijdag 13 december 

Vrijdag 27 december 

Maandag 23 december 

Dinsdag 17 december 

Woensdag 25 december 

Woensdag 04 december 

Donderdag 12 december 

Dinsdag 03 december 

Woensdag 18 december 

Maandag 16 december 

Dinsdag 24 december 

Dinsdag 31 december 

Woensdag 01 januari 

Vrijdag 06 december 

Maandag 09 december 

Woensdag 11 december 

Dinsdag 10 december 

Donderdag 05 december 

Donderdag 19 december 

Maandag 30 december 

Vrijdag 20 december 

Maandag 02 december 

Donderdag 26 december 

Donderdag 02 januari 

Vrijdag 03 januari 
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Jarigen in december 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Maria Poeck K 155 01 december 87 jaar 

Nelly Rooman K 007 03 december 89 jaar 

Andreas Scheers K 015 09 december 68 jaar 

Elza Malfliet K 140 11 december 85 jaar 

Anna Maria Meersman K 132 21 december 87 jaar 

Irena Smet K 136 25 december 98 jaar 

Fernand Vael K 147 29 december 81 jaar 

    

Margareta Heyndrickx K 016 01 januari 89 jaar 

Marie-Louise Van Eynde K 026 02 januari 94 jaar 

Eduard Van Raemdonck K 134 03 januari 94 jaar 

Diana Hemelaer K 146 05 januari 87 jaar 

Andreas Scheers 
k 015 
18 november 2019 

Paula Windey 
k 025 
09 november 2019 

Maria Eeckhout 
k 001 

20 november 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Georgette Amelinckx woont sinds 22 november 2019 in WZC De Rei-

ger 

 

Welkom 
Marcella De Winter huurt flat 124 sinds 31 oktober 2019 

 

G
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Marie Louise Van Landeghem Flat 250 07 december 87 jaar 

Stefania Bogaert Flat 125 12 december 91 jaar 

Jacqueline Coenen Flat 134 16 december 70 jaar 

Juliette De Ost Flat 117 16 december 75 jaar 

Albert Van Overmeire Flat 358 17 december 96 jaar 

Georgette Huyben Flat 011 18 december 85 jaar 

Eddy Matthys Flat 117 18 december 80 jaar 

Geeraert Mys Flat 243 18 december 82 jaar 

Wilfrida Totté Flat 361 19 december 90 jaar 

Lutgarde De Bruyne Flat 236 22 december 77 jaar 

Marcel Van den Ende Flat 353 23 december 83 jaar 

Germana Oste Flat 353 24 december 90 jaar 

Louis De Rover Flat 132 27 december 83 jaar 

Etienne Stuer Flat 126 28 december 82 jaar 

Norma Huyghe Flat 118 30 december 79 jaar 

    

Maria Van Assche Flat 357 02 januari 92 jaar 

Frida De Decker Flat 360 04 januari 84 jaar 

Laurette Gheyssens Flat 237 05 januari 77 jaar 
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Een woordje van Sofie…  
De eindejaarsperiode is traditiegetrouw een moment om terug te kijken en te reflec-
teren over het voorbije jaar. Als lokaal dienstencentrum hebben we het afgelopen 
werkingsjaar tal van nieuwe mensen mogen verwelkomen, zijn we fijne samenwerkin-
gen aangegaan, hebben we tal van leuke activiteiten kunnen organiseren. Zo was er 
een muzikale namiddag, werd er een uitstap georganiseerd naar de polders, kwam de 
filmclub van Temse langs om getuigenissen te verzamelen rond WOII, konden mensen 
smullen van overheerlijke gerechten gemaakt door onze vrijwilligster tijdens de kook-
workshop,… Daarnaast hebben we ingezet op verschillende preventieve en informatie-
ve acties. Misschien herinneren jullie je nog wel dat we in het begin van het jaar in 
onze pyjama rondliepen om aandacht te vragen voor Bednet, de organisatie die thuis-
onderwijs faciliteert voor kinderen en jongeren die niet naar school kunnen omwille 
van ziekte. Of de acties die we in oktober hebben opgezet rond geestelijke gezond-
heid. De gevoelsbuttons vielen bij velen in de smaak. Veel gehoord deze periode wa-
ren dan ook volgende conversaties tussen mensen; Hey, hoe gaat het met je? Wat fijn 
dat ik op je button kan lezen dat je vrolijk bent! Wat maakt je zo blij? Oei, een beet-
je moe. Je kan erover praten met me. Ik wil dat je weet dat je niet alleen staat!  

De lijst van activiteiten en campagnes is haast eindeloos. We blikken dan ook terug op 
een zeer boeiende periode. Wees maar zeker dat we ook de komende maanden niet 
stil zullen zitten. Het nieuwe jaar gaan we vol gezonde spanning in. Vanaf 2020 zal 
het vernieuwde woonzorgdecreet in werking treden wat uiteraard ook een impact zal 
hebben op de werking van ons lokaal dienstencentrum. We kijken dan ook vol ver-
wachting uit naar wat komen gaat. Door alle nieuwe uitdagingen die op ons afkomen 
voelen we eens te meer de nood om de handen in elkaar te slaan. De focus komt bij-
voorbeeld meer en meer te liggen op buurtgerichte zorg. We willen dan ook, nog 
meer dan anders, actief gaan samenwerken in plaats van elkaar (on)bewust tegen te 
werken. Nog te vaak moeten we vaststellen dat roddel en achterklap meester en 
heerser zijn binnen ons lokaal dienstencentrum. Iets wat we uiteraard ten zeerste be-
treuren en ons van willen distantiëren. In een omgeving waar het aangenaam vertoe-
ven moet kunnen zijn voor iedereen horen deze zaken niet thuis. We willen iedereen 
dan ook aanmoedigen om, in het licht van de eindejaarsperiode waar menslievendheid 
centraal staat, eens door de ogen van de ander te  proberen kijken. Wat zou het met 
jou  precies doen als er over jou geroddeld werd of onwaarheden werden verspreid? 
Voel je je dan blij? Ben je geborgen en  veilig? Durf je nog jezelf te zijn? Of ga je door 
de acties van anderen, waar je zelf geen controle over hebt, net verdrietig, onge-
wenst en uitgesloten voelen? 

In de warme periode rond kerstmis doen we dan ook graag de oproep: 

Wees lief voor jezelf maar ook voor elkaar!  

Slechts dan wensen we  
iedereen een fijn eindejaar... 
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Ik was er “geire” bij 

Dit was november… 

Maandag 4 november: KOOKWORKSHOP - Herfstgerecht 

Zoals elke kookworkshop verzamelden we weer in de KidsResto. Deze week 
maakten we een heerlijk stoofpotje van kip, daarvoor moesten er natuurlijk 
heel wat groentjes gesneden worden. Gelukkig hadden we toch enkele moedi-
ge deelnemers die naarstig aan het snijden gingen. Na al het harde werk werd 
er natuurlijk ook geproefd en ideetjes opgedaan die tijdens de aankomende 
feestdagen wel eens van pas zouden kunnen komen. Want alle deelnemers 
kregen uiteraard het recept mee naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 5 november: CURLING 

Deze dinsdag speelden we nog eens curling. En het was weer een plezante na-
middag. Na vele beurten en veel concentratie werden er zelfs medailles uitge-
deeld. Hieronder enkele sfeerfoto’s. 
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Donderdag 7 november: FILM ‘Gejaagd door de wind’ 

Onze activiteitenruimte werd nog eens omgetoverd tot 
een cinema want we keken er samen naar de film 
‘Gejaagd door de wind’. Iedereen zat geboeid te kij-
ken, en toen de eerste helft van de film gedaan was 
bleek het al kwart na 4 te zijn. Dus besloten we samen 
een nieuwe datum te zoeken om deel 2 te kijken. En zo 
gezegd zo gedaan, op vrijdag 15 november kwamen we 
terug samen om het laatste deel van de film te bekij-
ken. De meningen waren gelijk, een mooie film die 
blijft boeien. 

Vrijdag 8 november: Film WO 1 

We kwamen samen in de activiteitenruimte om een film te bekijken over hoe 
Temse eruit zag in WO 1. Het was een leerrijke namiddag. Om deze af te slui-
ten kregen we een stukje film te zien over de vorige en de huidige 
‘Belleman’. Dit riep bij velen van de deelnemers mooie herinneringen op. 

Dinsdag 12 november; Zelf verzorgingsproducten maken 

De deelnemers verzamelden zich in de KidsResto. Daar leerde Sofie hen hoe 
ze zelf hun eigen deodorant konden maken. Terwijl die in de koelkast aan het 
opstijven was maakten ze scrub met citroen om de dode huiscellen te verwij-
deren. En tot slot maakten ze nog een lippenbalsem. En vanaf nu kunnen de 
dames hun eigen producten maken en hoeven ze deze niet meer te gaan ko-
pen ! 
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Dinsdag 19 november: THERAPEUTISCH VOETBAD 

Deze dinsdag zakten enkele deelnemers af naar de activitei-
tenruimte om met hun voeten te laten spelen. En dat mag je 
letterlijk nemen want ze leerden hier hoe je je voeten het 
best masseert om ze te ontspannen of te verlichten. Ook 
leerden ze welke kruiden of olie ze het best kunnen toevoe-
gen tegen welke kwaaltjes.  

 
Woensdag 20 november: SWITCH-CAMPAGNE 

De SWITCH-Campagne was georganiseerd om mensen te helpen bij hun vragen 
in verband met gas– en elektriciteitsrekeningen of hoe ze kunnen besparen op 
deze zaken. Er werden energiesnoeiers gevraagd om deze mensen te helpen 
en bij te staan waar kan. Hopelijk is iedereen geholpen en zijn er veel tips ge-
geven om te besparen !  

 

Woensdag 20 november: BLOEMSCHIKKEN 

We maakten deze woensdag een prachtig herfststuk met daarin verschillende 
elementen verwerkt. Het begon met mos, dat werd rond yoghurtpotjes ge-
daan. En deze potjes werden daarna opgevuld met verschillende herfstpro-
ducten. Uiteindelijk werden alle losse onderdelen samengebracht en bekwa-
men de deelnemers prachtige resultaten ! 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                 € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 17u00  Kookworkshop :     

     Speculoos & marsepein maken    € 2,50 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga              € 2,50 

14u00 tot 17u00  Curling 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u00  Sint op bezoek in LDC 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                 € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

9u30 tot 10u30  Stoelyoga                 € 2,50 

14u00 tot 16u00  Kookworkshop :- 

                          Anita & Fouzia       € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8.00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 15u30  Vertelling : 
               Alles wat u al wilde weten over 

               Kerstmis                             € 2,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 
14u30 tot 17u00  Kerstmarkt 
18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                 € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Gebruikersoverleg 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga               € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                       € 8,00 

 

14u00 tot 16u00  Bloemschikken        € 5,00 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 15u30  Optreden Mathiz   € 7,50 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

vanaf 11u30  Kerstfeest                     € 20,00 

18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                 € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 
14u00 tot 16u00  Kerstfotoshoot met kids 

 

Woensdag 04 december 

Dinsdag 03 december  

Dinsdag 10 december 

Donderdag 05 december 

Vrijdag 06 december 

Vrijdag 13 december 

Woensdag 11 december 

Maandag 16 december 

Vrijdag 20 december 

Dinsdag 17 december 

Woensdag 18 december 

Donderdag 19 december 

Maandag 23 december 

Maandag 02 december  

Maandag 09 december  

Donderdag 12 december 
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Dit wordt december 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  2 december: KOOKWORKSHOP — Marsepein & Speculoos 

Het is weer de tijd van het jaar.. december is de 
maand van zoetigheden en lekkere maaltijden.  De 
bakkers onder ons kunnen zich volledig uitleven. 
We maken zelf marsepein door    verschillende in-
grediënten te  mengen en te kneden. En we bakken 
lekkere speculoosjes. Ook de beginnende bakkers 
zijn welkom want je bent nooit te oud om bij te   
leren!  

We starten om 14u00 en de prijs voor deze namiddag bedraagt € 2,50. 

Donderdag 5 december: Sint op bezoek in het LDC 

5 december, de verjaardag van de goed heilig 
man. En op deze speciale dag komt de sint op 
bezoek in ons lokaal dienstencentrum. Ben jij 
dit jaar braaf geweest? Kom dan maar eens luis-
teren vanaf 14u00 in het Achterpoortje. Wie 
weet heeft de sint voor jou ook iets bij. Vergeet 
zeker niet in te schrijven !  

Dinsdag 10 december: KOOKWORKSHOP Anita & Fouzia 

Tijdens deze gezellige kooknamiddag nemen Anita & 
Fouzia je mee in de keuken van hun herkomst. Anita 
zal je alles vertellen over het 
Nigeriaans gerecht ‘Yam & Gar-
den Egg’. Fouzia leert jullie 
een Marokkaanse zoetigheid 
kennen, jullie leren van haar 
hoe je ‘Kokoskoekjes’ kan ma-
ken. 

 

We starten om 14u00 en deze activiteit kost € 2,50. 
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Donderdag 12 december: Lieve Mariën ‘Alles wat je eigenlijk al   wilde we-
ten over Kerstmis’ 

Is Christus wel geboren op 25 december? En was 
dat in een grot of in een stal?    En in welk jaar? 
Het jaar “nul”? Waar komt de kerstboom vandaan? 
En de kerstballen? Wat hebben de Kelten en de 
Germanen te maken met Kerstmis? Wie is Sint-
Niklaas en wat heeft hij te maken met de kerst-
man? Hebt u al ooit van een kerstspin gehoord? Al-
lerlei vreemde kerstgebruiken. 

Lieve Mariën komt je alles vertellen wat je over Kerstmis wou weten. We star-
ten om 14u00 in de activiteitenruimte.  

Deze vertelling kost € 2,50. 

Vrijdag 13 december: Kerstmarkt      

Zin in een gezellige namiddag snuisteren tussen 
verschillende kraampjes? 

Op vrijdag 13 december organiseert LDC ’t Ach-
terpoortje een kerstmarkt. En de opbrengst 
gaat dit jaar naar het Belgisch centrum voor ge-
leidenhonden. Kom gerust eens langs en misschien vind je wel een leuk ca-
deautje of iets lekkers om met de feestdagen cadeau te geven.  

De kerstmarkt is vrij toegankelijk vanaf 14u30.  

Maandag 16 december: Gebruikersoverleg 

Omdat de meningen van onze gebruikers belangrijk zijn voor ons weten wij 
graag wat er onder de bezoekers van ‘t Achterpoortje ‘leeft’. Deze visie sluit 
naadloos aan bij meerdere kernwaarden van ons lokaal dienstencentrum nl. 
klantgerichtheid, openheid, samenwerken en respect. Door onze gebruikers 
een stem te geven kunnen we komen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening 
die afgestemd is op maat. Tijdens het gebruikersoverleg willen we aftoetsen 
of de werking beantwoord aan de verwachtingen en noden.  

Tijdens het overleg zullen we het hebben over de indeling van de verschillen-
de ruimtes. We bekijken waar nood aan is, zowel binnen de nieuwbouw als in 
ons huidig gebouw.  

Graag uw deelname bevestigen bij onze medewer-
kers. We zien en horen u graag op maandag 16 de-
cember 2019 om 14u00.  
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Woensdag 18 december: Bloemschikken  

In deze donkere dagen kan een mooi bloemstuk 
je hele huis doen opfleuren of net gezellig ma-
ken. Of misschien wordt het wel het pronkstuk 
op je kersttafel. Laat de creativiteit in je naar 
boven komen en beleef een gezellige namiddag 
in leuk gezelschap. Het beloofd weer een mooi 
stuk te worden deze maand.  

Vanaf 14u00 kan je in de cafetaria terecht voor 
de lage prijs van €5,00. Vergeet niet in te schrijven! 

Donderdag 19 december: Optreden Mathiz 

Mathiz brengt Nederlandstalige liedjes, meezingers 
en schlagers. Voor elk wat wils dus. Tussen het ge-
wone repertoire zorgen we voor een mooie mix van 
liedjes in de sfeer en gedachte van Kerstmis. Per-
fect voor de feestmaand. Mooie aanloop naar Kerst! 
Voor €7,50 kan je mee komen genieten van Mathiz, 
in deze prijs zit een glaasje cava inbegrepen. Ple-
zier verzekerd dus ! 

 

Vrijdag 20 december: Kerstfeest  

Heb je zin in een lekker kerstdiner? Schrijf je dan 
zeker in voor het kerstfeest in ‘t Achterpoortje. Het 
beloofd een lekker diner te worden om de feestpe-
riode goed in te zetten ! Voor maar € 20,00 kan je 
van deze maaltijd komen genieten. 

 

Maandag 23 december: Kerstfotoshoot met kinderen  

Zijn je kinderen/kleinkinderen tussen 0 
en 12 jaar oud? Dan kan je samen met 
hen een gratis kerstfoto laten nemen. We 
knutselen samen kerstmaskertjes terwijl 
de volwassenen genieten van koffie, thee 
en koekjes. Om daarna samen de leukste 
foto’s te nemen. Deze activiteit gaat 
door van 14u00 tot 16u00 en is volledig 
gratis. 



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

7e jaargang, nummer 87,december 2019 
 
Redactieadres: 
Babiel 
p/a Woonzorgcentrum De Reiger 
Clement D’Hooghelaan 8 
9140 Temse 
Tel. : 03.710.25.62 
E-mail: ingrid.byl@ocmwtemse.be 
 
Redactieteam: 
Ingrid Byl (ingrid.byl@ocmwtemse.be) 
Dirk De Clerck (dirk.declerck@ocmwtemse.be) 
Linda Thierens (linda.thierens@ocmwtemse.be) 
Michiel Van Bokhoven (michiel.vanbokhoven@ocmwtemse.be) 
Patsy Tiest (patsy.tiest@ocmwtemse.be) 
Sofie Franckaert (sofie.franckaert@ocmwtemse.be) 
Lut Braeckman (lut.braeckman@ocmwtemse.be) 
Isabelle Spiessens (isabelle.spiessens@ocmwtemse.be) 

 

 

 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Ryck 
Burgemeester Temse 
AC De Zaat 
Frans Boelplein 1 
9140 Temse 
 
Druk: 
Drukkerij Koset—Sint-Niklaas 
 
Doelgroep: 
Residenten en familie van woonzorgcentrum De Reiger , woonzorgcentrum ‘t Blauwhof en groep van assistentiewoningen 
Residentie Elisabeth, alsook (geïnteresseerde) bezoekers van het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. 
 
Oplage: 
450 exemplaren 

 
Auteursrecht en aansprakelijkheid: 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege-
vensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijzen, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de totstandkoming 
van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden 
auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden 
zij zich aanbevolen. 

 

 


