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Wij wensen jullie 

het allerbeste voor 2020 
 

Het redactieteam van Babiel 
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We staan ervoor en we moeten 
er door ! 

 

 

 

 

Bij de start van het 
nieuwe jaar gaat de 
firma  VMG De Cock 
verder werken aan de 
opbouw van de nood-
traphal van de 3de 
verdieping naar de 
4de verdieping. 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al opgemerkt hebben, is 
intussen de torenkraan geplaatst en zijn er al de no-
dige maatregelen getroffen in de traphal. 

Ook de wegenwerken zijn in volle afwerking en in 
de 4 nieuwe kamers en leefzaal op de 1ste verdie-
ping wordt naarstig verder gewerkt. 
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Een ander werk dat midden januari 2020 zal aanvangen, is de aanleg van par-
keerplaatsen en een losplatform achteraan De Reiger. 

Dit werk wordt uitgevoerd door de firma Verbruggen. 

Er worden ongeveer 38 parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers en artsen. 

 

1 = parkeerplaatsen voor bezoekers en artsen 

2 = losplatform achteraan WZC De Reiger 

1 

2 
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Info 
Op 1 januari 2020 is de Welzijnsvereniging Sleutelzorg van start 

gegaan. Alle publieke zorgdiensten gaan nu samenwerken onder één bestuur en 
één directie.  Die diensten zijn de woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof, 
de Residentie Elisabeth, het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, de thuis-
zorgdiensten en het dienstenchequebedrijf.  

Samen willen we de zorg nog beter afstemmen op de behoeften aan hulp voor 
de inwoners van Temse.  

Het nieuws over deze diensten zat al samen gebundeld in De Babiel zodat onze 
maandelijkse uitgave gewoon verder kan blijven bestaan in zijn huidige vorm.  

De directie van de Welzijnsvereniging Sleutelzorg bestaat uit: Dirk De Clerck 
(Algemeen directeur), Jean-Paul Elegeert (Directeur zorg) en Katrien De Weste-
linck (Directeur Thuiszorgdiensten).  

De welzijnsverenging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een direc-
tiecomité.  Een fotootje van de Raad van Bestuur kon u vinden in het vorige 
nummer van de Babiel.  

Een fotootje van het directiecomité vindt u hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Miranda Schildermans, Stephan Van Der Gucht, Werner Maerevoet, 
Dirk De Clerck, Kartien De Westelinck, Jean-Paul Elegeert. 
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Kruiswoordraadsel 

Verticaal: 
 
1. Plant 

2. Grondsoort – soort druïdendrank Oude 
Belgen 

3. – 

4. Aperitiefje – in orde 

5. Ontwikkeld – moeder  

6. Spoor – Portugees gezang 

7. Lek (USA) 

8. Eten versieren 

9. Chef – nee 

10. Afstandje - baksels  

Horizontaal : 

1. Muziekspel – afstand 

2. Frans lidwoord – vogel – 
uitveegding 

3. Daar – viezerik 

4. Duitse vogel 

5. Vioolbouwer uit Italie 
(derde letter is een A) 

6. Is nooit goed – naam 

7. Het (lat.) – Baskische orga-
nisatie 

8. Droog – inwoner uit NL 

9. Wast zeer proper – man 
van de ark 

10. Bijwoord – boze vrouw  

Het vorig raadsel werd gewon-
nen door Denise Calle  die met 
de fles wijn naar huis kan. We 
wensen u een Zalig Nieuwjaar 
met deze Kerstpuzzel en veel 
puzzelleute in 2020 !!  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 D O O R   H E V I G 

2 R E A A L   G A   R 

3 A R   M A L A R I A 

4 A K S   K O L   A A 

5 D N A     F E E   T 

6   A T O L   R I P   

7 K L E V E R   S A P 

8 L   R E   O A   N R 

9 A P E N K O T     E 

10 P A N   O M E L E T 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 25 november : verjaardagsborrel 

Een klein groepje jarigen maar zeker en vast een gezellige namiddag. Hapje, 
drankje en heel veel herinneringen opgehaald van vervlogen tijden. Nogmaals 
proficiat aan al deze jarigen. 

Maandag 25 november : kokerellen Mezennest. 

Deze keer hebben we lekkere Appelstrüdels gemaakt! Iedereen heeft goed mee 
gewerkt om de appels in heel fijne stukjes te snijden. Uiteraard ging dit vlot 
vooruit met een gezellige babbel. Ons werk werd beloond met een overheerlijk 
gebak waarvan iedereen kon smullen! 

Woensdag 27 november : optreden “Kliek” 

Hun moto “We doen er nog eentje bij” en het was een geslaagde editie. Onze 
bewoners waren een fantastisch publiek, ze genoten met volle teugen. Zongen 
mee, klapten mee……  echt mooi om zien. De Kliek genoot van het enthousias-
me van onze bewoners. Dank aan de Kliek voor hun vrijwillige, maandenlange 
inzet. Dikke duim!! 

Show 2019 
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Woensdag 4 december :  

Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek 

Hij komt…hij komt….de lieve goede Sint, en ja daar was 
hij samen met Zwarte Piet. Gans de dag waren ze in huis 
om onze bewoners een bezoekje te brengen en …… ze 
hadden heel wat lekkers mee! Dankjewel Sinterklaas en 
Zwarte Piet om ons niet te vergeten. We hebben allen 
enorm genoten van jullie gezelschap. 

Zondag 8 december : Kerstmarktje 

Een druilige dag, maar binnen hing een drukke gezellige sfeer. De geur van ver-
se wafeltje kwam ons tegen. Men kon een leuke Kerstfoto laten nemen samen 
met familie. Een bezoekje aan onze handwerktentoonstelling en Kerstmarkt 
lokte heel wat bezoekers. Natuurlijk konden we ook genieten van heel wat lek-
kers zoals erwtensoep, pannenkoeken…… En als afsluiter kon men nog een jene-
verke meepikken aan het jeneverkraam. 

Dinsdag 10 december : zwemmen 

Ondanks het koude weer, trokken we er op uit naar het zwembad. Daar is het 
ten slotte het hele jaar door even warm. Eens in het water, drijft en zwemt ie-
der op zijn eigen tempo in het water. De spieren worden losgemaakt en ons 
hoofd maken we tegelijkertijd ook leeg. Achteraf zitten we nog gezellig samen 
voor een drankje en zijn we dankbaar dat we dit nog kunnen doen. 

Woensdag 11 december : feestelijke bezigheidsclub 

Als afsluiter van het jaar hebben we een feestelijke bezigheidsclub gehouden. 
Er werd niet gewerkt maar gefeest. Als dank voor een jaar lang, wekelijks van 
de partij te zijn om leuke dingen te maken voor onze Kerstmarkt. Daarom heb-
ben we onze bewoners en de vrijwilligers van onze hobbyclub eens extra in de 
watten gelegd. Chocolade thee met koffiekoekjes, warme appelstrudel met ijs  
en iedereen kreeg nog een attentie-ke mee naar huis. Buikje rond en volgend 
jaar doen we vlijtig verder. Nogmaals iedereen een dikke merci hiervoor. 
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Donderdag 12 december : uitstap Interflower 

Het is even rijden tot in Lokeren, maar eens daar zijn we, zoals een bewoon-
ster ons vertelde, precies in een sprookje beland. Zeker 30 prachtige versierde 
kerstbomen kwamen we tegen. Om dan nog maar te zwijgen over alle andere 
versiering. De winkel was opnieuw omgetoverd tot een mini winter wonder-
land. 

Donderdag 12 december : kiemen 

Na ons tas koffie was er weer bingo. Allen heel ge-
concentreerd tot op het einde!  De winnaars waren 
Annie V. en Josette L. De top 5 werd aangevuld met 
Marcella M., Nelly W. en Maria V.L. Aan iedereen 
proficiat om mee te spelen, de puntentelling is be-
gonnen! 

Dinsdag 17 december: Kerst- en Nieuwjaarsfeest 

Ons groot familiefeest voor Kerst en Nieuwjaar was weer een enorm succes. 
Samen genieten van een feestmaal gevolgd door een show met als toetje. De 
Kerstman bracht een spontane glimlach op het gezicht van onze bewoners . De 
keukenploeg hadden weer hun best gedaan voor de feestmaaltijd. Dank aan al 
het personeel dat deze dag zijn beste beentje voor zette, zowel in de feestza-
len als op de verdiepen. Dank lieve Kerstman dat je ook dit jaar afzakte naar 
ons WZC. Van deze dag genieten we alvast nog een tijdje na ;-) 
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Donderdag 19 decem-
ber : 

H. Mis Kerstviering 

Vandaag werd er in de 
feestzaal een Christelijke 
kerstviering aangeboden.  
Er waren toch weerom 
veel bewoners aanwezig.  
Deze dienst werd dan ook 
opgeluisterd door een 
koor samengebracht door onze vrijwilligster Magda Janssens. En aan het orgel 
nog een vrijwilliger namelijk Freddy Blyweert.  De dienst werd voorgedragen 
door priester Lambert en de diakens Marc en André.  Jef, ook vrijwilliger was 
de voorlezer van dienst.  Bedankt aan allen die deze viering  mee hielpen ver-
zorgen! 

Vrijdag 20 december : kerstkoor Wielewaalsnest 

Vandaag werden onze be-
woners van het Wiele-
waalsnest nogmaals in de 
kerstsfeer gedompeld.  
Naar jaarlijkse traditie 
komen we met ons zang-
koor “De Reiger” en on-
der muzikale leiding van 
Jeanneke, enkele kerst-
liederen zingen.  Natuur-
lijk zongen onze bewo-
ners de gekende liedjes 
graag mee.  Nadien 

steeds gezellig allen samen lekkere verse chocolademelk met cake en kerst-
stoll.  Dit smaakte weeral lekker na onze zangprestaties!! 

 

Maandag 23 december : verjaardagsborrel 

Met vijf jarigen zaten we rond de tafel, gezellig te keuvelen met een hapje en 
een drankje. Er zijn weer heel wat herinneringen boven gehaald uit de goeie 
oude tijd. Wat vliegt de tijd maar we hopen allen dat we er volgend jaar terug 
bij zijn. Aan allen nogmaals een dikke proficiat!  
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Vrijwilligersnieuws 
Wij willen onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdrage aan onze Kerst-
markt, zonder hen was het ons niet gelukt. We kregen hulp bij het opzetten 
van de zalen, het versieren van de kerstbomen om een gezellige sfeer te cre-
ëren. Ook bij onze huisgemaakte producten kregen we hun hulp, zoals advo-
caat, notenporto, confituur…. De dames van het rijdend winkeltje maakten een 
heel mooi kerstwinkeltje met allerlei lekkernijen. Ook onze handwerktentoon-
stelling had veel bij val. De dames van de bezigheidsclub hebben hier heel hard 
aan gewerkt om het tot een gezellig marktje te maken. De mooie bloemstukken 
waren ook door onze vrijwilligers gemaakt. Cafetaria vrijwilligers zijn ook 
steeds van de partij op deze drukke dagen. Dus lieve mensen iedereen een dik-
ke merci. 
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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 

Donderdag 16 januari 

 

           Nieuwjaar 2020 ! 

 

10u00  Individuele kamerbezoeken 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 
14u30  Koningen zingen (Wielewaalsnest) 

            De koningen van de Velle komen 

            mooie liederen brengen 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Nieuwjaarsdrink met DJ (feestzaal) 

            Bewoners welkom, wij heffen het 

            glas op het nieuwe jaar! 

 

10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest)  

           in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen / Individuele aandacht 

14u00  Manicure op de kamers 
14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Worstenbrood op de kamers 
           verloren maandag, worstenbrood 

           wordt op de kamers gedeeld 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Zwaluwnest) 

            in de dagzaal, voor de bewoners 

            van k 301 tot en met k 315 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           De winkeldames zijn terug van de 

           partij met hun koopwaar, zij komen 

           langs alle deuren 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

14u00  Snoezelen 

14u00  Kiemen (feestzaal) 
            eerst koffie , dan ons maandelijks 

            spel Bingo 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 
14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
            in het animatielokaal 

             keukenprinsessen welkom 

Maandag 13 januari 

Woensdag 15 januari  

Dinsdag 14 januari 

Donderdag 09 januari 

Maandag 06 januari 

Vrijdag 10 januari 

Woensdag 01 januari 

Donderdag 02 januari 

vrijdag 03 januari 

Dinsdag 21 januari 

Dinsdag 07 januari 

Woensdag 08 januari 

Vrijdag 17 januari 

Maandag 20 januari 
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09u30  Bezigheidsclub 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 

14u00  Schoonheidssalon (Ooievaarsnest) 

           in de dagzaal, verwennerij voor de  
           bewoners 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u00  Amusementenmarkt  (Feestzaal) 

            Gebracht door leerlingen.  
            Iedereen welkom 

 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
            voor de jarigen van januari, 

            welkom in het animatielokaal 

14u00  Kokerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 
13u00  Uitstap Naar Emiel Naudtszaal 
            voor ingeschreven bewoners, 

            we trekken naar Elversele voor een 

            optreden van Sofie 
14u00  Crea (knutselen) (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           De winkeldames zijn terug van de 

           partij met hun koopwaar, zij komen 

           langs alle deuren 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

14u00  Snoezelen 
14u00  Sportanimo 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Zitdansen (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Lichtmis = Pannenkoeken 
           (Feestzaal) 

 

10u00  Wandelclub 
14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

Hou de kalender voor begin februari in 
het oog, deze wordt nog verder aange-

vuld, op het bord in de hal en op het 
infokanaal. 

 

Woensdag 22 januari 

Donderdag 23 januari 

Vrijdag 24 januari 

Maandag 27 januari 

Dinsdag 28 januari 

Woensdag 29 januari  

Donderdag 30 januari 

Vrijdag 31 januari 

Maandag 03 febrjuari 

Dinsdag 04 februari 

 

Steeds 
welkom  

op 
onze 

activiteiten 
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Jarigen in januari 
Maria Van Lombergen K 131 01 januari 91 jaar 

Lucienne Bressinck K 214 05 januari 84 jaar 

Maria Todts K 116 06 januari 80 jaar 

Justine Mets K 034 09 januari 90 jaar 

Maria Georgette Gobel-Van 
Damme 

K 218 10 januari 90 jaar 

Ludo Van Neck K 124 17 januari 80 jaar 

Georgette Van Breuseghem K 310 18 januari 94 jaar 

Mathilde Van den Bosch K 024 18 januari 90 jaar 

Paul Van Vossen K 326 24 januari 73 jaar 

Martha Van Bastelaere K 202 25 januari 94 jaar 

Paula Van Britsom K 122 25 januari 92 jaar 

Marcella Armerotte K 322 27 januari 90 jaar 

Anaïs Bogaert K 008 27 januari 91 jaar 

Maria K Meersman K 307 29 januari 79 jaar 

    

Rosa De Roeck K 104 01 februari 87 jaar 

André Claus K 306 04 februari 82 jaar 

Josephine De Witte K 023 04 februari 85 jaar 

Liliane Smet K 204 04 februari 85 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben ons verlaten 

Marcel Peleman 
k 125 
02 december 2019 

Gabrielle Zaman 
k 106 

09 december 2019 

Fereydoun Sadeghieh Esthehadi 
k 001 
12 december 2019 

Liliana Weyn 
k 309 
05 december 2019 
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Kortverblijf 

Walter Brys 
k 130 
02 december 2019, naar huis 

Astrid Boerjan 
k 130 

04 december 2019, opname 
19 december 2019, opname WZC ‘t 

Blauwhof 

Norma Van Branden 
k 414 
09 december 2019, opname 
20 december 2019, naar huis 

Roger Van Laeken 
k 310 KV 

20 december 2019, naar huis 

Willy Meersman 
k 130 
20 december 2019, opname 

Celina Smet 
k 310 KV 

23 december 20109, opname 
29 december 2019, naar huis 

Anna De Bruyne 
k 414 
24 december 2019, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 26 november : kerstuitstap ‘t Gelaag 

Erg fijn : onze nieuwe ‘evenementenbus’ kwam vandaag voor de eerste keer 
voorrijden. Het was wat verhuizen met de stoelen en dan trokken we met een 
viertal nieuwelingen naar het Waasland Shopping Center om er van de kerst-
sfeer te gaan genieten, nog ruim voor Black Friday. Van de Sint was al niets 
meer te bespeuren want die had het druk op de grote markt van Sint-Niklaas.  
Aan grote kerstballen was er echter geen gebrek net zo min als aan wafels en 
pannenkoeken. We lieten ze ons goed smaken en trokken tijdig (voor de files en 
ongelukken …) terug naar ons Blauwhof. 

Woensdag 27 november : bewegen, bewegen 

Naast de beweegactiviteiten boven met Patsy en beneden, met Tim en die een 
grote toeloop kenden, bakte Michiel over de middag nog wat heerlijke koekjes 
uit de oven  die onze bewoners van ’t Gelaag zich goed lieten smaken ! 

Donderdag 28 november : voorlezen 

Met wat hulp verzamelden we in de ergo voor een voorleesmomentje. We had-
den het over de brug van Temse, lazen uit de krant en eindigden met een ver-
haal over den Toeter. En dan kwam er een plotse verhuis ! 

Maandag 02 december : Sint in Temse …. 

Het is al jaren een traditie dat de Sint naast ’t Blauwhof ook naar de service-
flats Elisabeth trekt om daar zijn ronde te doen. Hij laat het ook ruim op voor-
hand weten. Met toeters en bellen trekt hij daar van het bovenste verdiep 
(entrée immers door de schouw) naar beneden en het is een drukte van belang 
in de gangen en een vrolijk levendig middaggebeuren …. En wat ziet hij er goed 
uit en stralend nieuw : hij lijkt wel een verjongingskuur te hebben ondergaan 
…. net als zwarte Piet trouwens. En voor iedereen is er een leuke babbel en 
heel wat lekkers …. Tot volgend jaar !! 

Dinsdag 03 december : Repetitie kerstconcertje 

We werkten vlijtig aan ons boekje Babiel en daarna verzamelden enkele resi-
denten in de ergo om te genieten van de repetities voor het grote kerstconcert 
van volgende week. ’t Zal wel lukken volgende week, zei de muzikant van 
dienst 

Woensdag 4 december : Bezoek Heilige Man 

Vandaag deed de Sint zijn ronde, vergezeld van Zwarte Piet op een 
‘trotinetteke’. Iedereen werd van het nodige lekkers en commentaar voorzien : 
chocola, mokjes en echt geld … Bovendien had de Sint, naast zijn staf ook nog 
een dik boek mee waarin alle bijzonderheden die van pas konden komen netjes 
stonden genoteerd. En onze Heilige Man was ook volledig in het nieuw gestoken 
wat hem wel goed stond. Met dank aan de inzet van Zwarte Piet (x2), onze goe-
de ‘Timt’ (sic) en de deskundige werkzaamheden van de mensen die in Spanje 
achter de schermen die voor dit schitterend splinternieuw ‘Klaaskostuum’ ge-
zorgd hebben. 
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Proficiat !! Intussen is hij reeds lang terug vertrokken naar Spanje ! En de 
Sint ???? Hij zag dat het goed was !!!!! 

Vrijdag 06 december : uitstap Interflower Lokeren 

Inge had het fantastisch idee om eens een nieuwe leuke locatie voor typische 
kerstuitstapjes op te zoeken en zo trokken we met chauffeur  Robert en enkele 
helpers naar Lokeren met onze nieuwe bus. Het tuincentrum was adembene-
mend mooi versierd met bloemen en echte kerstversieringen. We genoten er 
van een lekker drankje. We komen hier zeker nog eens terug !! 
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Maandag 09 december : kerstconcertje en zang podium 

Wat was het gezellig aan het podium! We verzamelden met een dertigtal resi-
denten en onze muzikant van dienst speelde , een beetje vanonder de kerst-
boom, de kerststerren van de hemel. Sandra had het podium prachtig versierd.  
Animatrice Inge zong samen met Raymonde voor en we hadden allemaal een 
tekst zodat we mee konden zingen ! Het werd een fijne warme middag om al 
helemaal in de sfeer te komen ! Eens te meer trakteerden we onze bewoners 
nog op een aperitiefje met wat borrelhapjes bij !!! Stille nacht … Heilige 
nacht !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 10 december : gezelschapsspel en zwemmen 

Inge en kinesiste Martine, echte goed getrainde zwemliefhebsters, trokken met  
Roger en Elza naar ons mooie nieuwe zwembad. Samen met een delegatie be-
woners o.l.v. Amy en Jan uit de Reiger gingen ze daar baantjes trekken, pootje 
en nog meer baden en mekaar eens goed natmaken en even uitblazen in de ca-
fetaria. In ’t Blauwhof speelde animatrice Patsy intussen een leuk gezelschaps-
spel met wat  vraagjes bij met een zestal bewoners. Het was een spannende 
spel-bingo en dat maakt het extra interessant … en moeilijk. En tussen door 
werd er heel wat gepland voor de Kerstdagen en konden we een nieuw type 
comfort rolstoel bewonderen en bekijken. 

Donderdag 12 december : voorlees kerstverhaal ’t Gelaag  

We maakten een knusse rustige ruimte en dan was daar de gelegenheid om een 
erg speciaal Kerstverhaal voor te lezen … waar de Sterre bleef stillestaan en 
over de 3 koningen : het is nu de tijd. 

Vrijdag 13 december : zingen 

Zingen is ook een spel en dat kwam deze namiddag goed tot zijn recht. Inge 
kreeg een leuke frisse tip van collega Lindsay uit De Reiger en het werd een 
spannende gezellige doe - denk – en - zingnamiddag, fijn om deze drukke week 
af te sluiten! En we hielden er mooie kunstwerkjes aan over : dat heet schil-
deren op muziek en met gevoel !!!  
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Maandag 16 december : kerstuitstap Barkendeir en kerstviering 

We vierden het kerkelijk kerstfeest aan het podium in een druk bijgewoonde 
viering met als voorgangers onze Pastoor Lambert en diaken Marc. Erg leuk ook 
dat er nu tegenwoordig ook mensen uit Steendorp naar hier komen voor de Mis. 
Het was erg druk. We delen u langs deze weg mee dat er voortaan alleen nog 
gebedsvieringen zullen zijn, behoudens de grote kerkfeesten van Pasen en 
Kerstmis, waar de Pastoor mee zal voorgaan in de misviering met de diakens 
Marc, André en een lector. Die gaan door om de 14 dagen, vanaf 8 januari te re-
kenen en in principe aan het podium boven. Na de middag trokken de bewoners 
van den Barkendeir er dan nog eens op uit met Inge. We kunnen er maar niet 

genoeg van krijgen . 

Dinsdag 17 december : kerststukjes maken 

Met hulp van vrijwilligsters voor een dag Conny en Maria werd er met Inge vlij-
tig gewerkt aan de kerststukjes voor ons kerstmarktje van morgen woensdag. 
Het ziet er goed uit en we waren zo weer een hele middag fijn bezig. En de 
heerlijke dennengeuren waarden rond op ’t Gelaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 december : groot kerstfeest 

Vandaag vierden we ons groot Kerst-familiefeest. Wij begonnen reeds tijdig, 
rond 11 uur met de grote verhuis. In de cafetaria konden liefst 36 man familie 
en de meeste van onze bewoners aanschuiven aan de prachtig gedekte tafels. 
Complimenten aan Nicole en Inge die dit zo 
mooi voor mekaar brachten. Onze chef-kok ser-
veerde een heerlijk driegangenmenu en we 
dronken er natuurlijk een wijntje bij. Daarna 
trad Werner Michiels op met Laurie en genoten 
we bij deze mooie muziek na met een lekkere 
koffie. Tenslotte konden we ook nog een dansje 
placeren. Iedereen kreeg ook een lekker ca-
deau met kerstpralinen. En de kerstmarkt werd 
druk bezocht. Dank voor ieders hulp en aanwe-
zigheid en geniet van de foto’s  op volgende 
pagina! 
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Woensdag 18 december : groot kerstfeest 

Vrijdag 20 december : schoonheidssalon 

Voor de Feestdagen willen we er altijd op zijn best uitzien. 

Dinsdag 24 december : sketches Gaston & Leo 

Op ’t Gelaag werd er een hele middag genoten van de leuke sketches uit de ou-
de doos. 
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Even over denken 
De kerstperiode : ons Babieltje loopt over van het kerstnieuws en het is een 
drukke periode. We genieten van het samenzijn met de mensen die ons dier-
baar zijn. Soms zijn we een beetje droevig als we aan vroeger terugdenken. 
Zoveel mooie herinneringen aan ons gezin en de kindertijd ! Sneeuw viel er 
niet dit jaar, dus geen witte kerst en dat was vroeger wel eens anders. Het is 
intussen goed even stil te staan bij de eenzame medemens. Alleen wil niet al-
tijd zeggen eenzaam, maar laten we deze dagen wat extra aandacht hebben, 
ook in ons Blauwhof of in onze naast omgeving voor de eenzame mensen in on-
ze buurt, rondom ons : het kan nooit geen kwaad. En alvast een fijn 2020 ge-
wenst : we gaan de ‘roaring twenties’ in van de 21e eeuw !!!  

 

Vrijwilligersnieuws 
Wij wensen onze vrijwilligers van harte het allerbeste toe voor het komende 
jaar. Jullie staan immers altijd voor ons klaar. We plannen in het voorjaar het 
vrijwilligersfeest natuurlijk. Zoals door jullie gevraagd gaan de 2 vergaderingen 
voortaan door op woensdag. We hebben die reeds vastgelegd op woensdagen 25 
maart 2020 en 30 september, telkens om 10.30u. We rekenen dan ook op een 
talrijke opkomst. Op 8 januari plannen we verder aan het jaar 2020 samen met 
de chef-kok en de andere ouderenvoorzieningen van onze nieuwe Welzijnsver-
eniging Sleutelzorg en zodra dat op punt staat krijgen jullie zoals beloofd en 
gevraagd een overzicht. 

Een fijn 2020 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

           Gelukkig Nieuwjaar ! 

 

           2de nieuwjaarsdag 

 

10u00  Rummikubclub 
14u15  Optreden driekoningen (cafeteria) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u30  Bibliotheek 
14u00  Glaasje drinken op 2020 
14u00  Snoezelen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Netbal 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

14u00  Individueel (ergo) 

 

14u00  Wafelbak (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 
14u00  Gezellig samenzijn (‘t Gelaag) 

 

14u00  Verloren Maandag 

14u00  Rolstoelnazicht 

 

14u00  Zwemmen 
14u00  Reminisceren (‘t Gelaag) 

 

11u30  Palingfeest 

 

14u00  Zangkoor (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 
14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

10u30  Bibliotheek 

14u00  Bingo (Barkendeir) 

14u00  Voorlezen 

 

14u00  Netbal 
14u00  Snoezelen 

 

10u30  Gebedsdienst 
14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Koekjesbak en sneeuwpret 

 

10u00  Rummikubclub 

14u00  Uno (Barkendeir) 

 

13u00  Uitstap (‘t Gelaag) 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Barkendeir-groep 1) 

13u00  Uitstap Optreden Senioren  
            Matinée—Sofie 

14u00  Levengesprekjes (‘t Gelaag) 

 

14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

14u00  Wafelenbak (Barkendeir) 

 

14u00  Kwisje (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u30  Bibliotheek 
14u00  Lichtmis : pannenkoeken 

Vrijdag 10 januari 

Vrijdag 24 januari 

Maandag 20 januari 

Dinsdag 14 januari 

Woensdag 22 januari 

Woensdag 01 januari 

Donderdag 09 januari 

Woensdag 15 januari 

Maandag 13 januari 

Dinsdag 21 januari 

Dinsdag 28 januari 

Woensdag 29 januari 

Vrijdag 03 januari 

Maandag 06 januari 

Woensdag 08 januari 

Dinsdag 07 januari 

Donderdag 02 januari 

Donderdag 16 januari 

Maandag 27 januari 

Vrijdag 17 januari 

Maandag 03 februari 

Donderdag 23 januari 

Donderdag 30 januari 

Vrijdag 31 januari 
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Jarigen in januari 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Marcel Ternest K 006 19 januari 74 jaar 

    

Maria Loeman K 003 03 februari 82 jaar 

José Janssens K 156 04 februari 94 jaar 

Joseph Vleeschouwer 
k 025 
25 november 2019 

Juliette Huyghe 
k 021 
16 december 2019 

Eddie Peiffer 
k 142 

09 december 2019 

Astrid Boerjan 
k 137 

19 december 2019 

Maria Van Assche 
k 010 
23 december 2019 
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Hebben ons verlaten 
 

Arita Vinck 
k 021 
30 november 2019 

Yvonna Janssens 
k 148 
25 december 2019 

Maria de Schepper 
k 135 

17 december 2019 

Maria Scheltjens 
k 008 

28 december 2019 

W
Z
C

 '
t 

B
la

u
w

h
o
f 



Babiel - januari 2020  27 

W
Z
C

 't B
la

u
w

h
o
f 

 

Jarigen in januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Juliette Huyghe is verhuisd. 

Zij  woont nu in woonzorgcentrum ’t Blauwhof te Steendorp  

 

G
A
W

 E
lisa

b
e
th

 

Maria Van Assche Flat 357 02 januari 92 jaar 

Frida De Decker Flat 360 04 januari  84 jaar 

Laurette Gheysens Flat 237 05 januari 77 jaar 

Marie Jeanne Verwilghen Flat 122 15 januari 85 jaar 

Emiliane Rogiers Flat 009 22 januari 85 jaar 

Louis Thys Flat 003 31 januari 93 jaar 
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Een woordje van Sofie…  
Een nieuw jaar betekent ook voor ons lokaal dienstencentrum een nieuwe start. 
Eind 2019 heeft voor ‘t Achterpoortje nog een aantal veranderingen met zich 
mee gebracht. De dienstverlening naar gebruikers werd uitgebreid door de  
opening van het was– en droogsalon en door de verhuis van de vervoersdienst 
Seniorenmobiel en Handicar. We willen de nieuwe medewerkers van harte  
verwelkomen onder het dak van ons lokaal dienstencentrum.  

Onze kerstmarkt was ook dit jaar een groot succes. Door de verkoop van  
handgemaakte (verzorgings)producten, bloemstukjes en veel lekkers (confituur, 
koekjes, wafeltjes, tiramisu,…) konden we aan het goede doel een opbrengst 
over maken van meer dan 1100 euro. Een grote groep vrijwilligers toonde hun 
grote hart en stak de handen uit de mouwen om ons te helpen bij het maken 
van de vele producten.  

Een woordje van Marleen en Joya… 

Door jullie steun konden we het bedrag van €1.360,00 overmaken aan Elisio 
Vlinderpost. (Dit bedrag is goed voor 325 liter soep!) 

Marleen & Joya danken iedereen die meegeholpen hebben aan de soep. 
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Ik was er “geire” bij 

Dit was december… 

Maandag 2 december: KOOKWORKSHOP: SPECULOOS & MARSEPEIN 

Iedereen heeft zijn eigen recept om SPECULOOS te bakken. Misschien is het 
een goed idee om ons geheim te tonen. “Ik heb al een aantal keer SPECULOOS 
gemaakt. Jammer genoeg het lukt niet bij mij.” Misschien herken je dit? 

Maandag 2 december was een leuke en fijne namiddag.  

Tijdens de kookworkshop hebben de deelnemers een 
overheerlijke SPECULOOS gemaakt. De lekkere geur 
kwam ons al snel tegemoet. 

“mmmm………...zo lekker !”  dit was wat we tijdens 
het proeven hoorden. We maakten ook patatjes van 
marsepein.  

Alle deelnemers kregen natuurlijk ook de recepten 
mee.” psssttt …….vergeet niet om uw gezin te de-
len, of beter om samen te bakken,                                  
een heerlijke gezinsactiviteit!”. 

 

Donderdag 5 december: SINT OP BEZOEK IN 
HET LDC. 

Elk jaar op 6 december wordt het sinterklaasfeest gevierd. Een zalig feest met 
pakjes en veel plezier.  De mensen zaten te wachten op de Sint. Hij komt hij 
komt! Nog heel even … en daar kwam hij met zijn witte baard en een mooie 
rode mantel met een prachtige mijter. 

De senioren begonnen hun jeugdherinneringen op te halen. Het was gezellig 
om deze te horen. De deelnemers begonnen over het speelgoed te vertelden 
dat de Sint vroeger bij hen bracht. Meccano, pop, ganzenbord, houten tol (een 
non), bikkelen, verstoppertje…...sommigen maakten zelfs zelf kleertjes voor 
hun poppen. Er waren er ook die vooral snoep en mandarijntjes kregen, omdat 
ze met veel kinderen waren en hun ouders het niet altijd konden opbrengen.  

De medewerkers waren ondertussen druk in de weer met het bedienen van de 
klanten. Dit is de gelegenheid om    jullie te bedanken voor jullie                  
inspanningen ! 
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Dinsdag 10 december: KOOKWORKSHOP met FOUZIA 

Op dag van de smaak hebben we veel geleerd over de 
traditie van Marokko.  

Marokkaanse muntthee, dat is toch wel een wereld van 
verschil met wat wij muntthee noemen. Muntthee is 
meer dan een bosje munt in een glas kokend water 
stoppen, dat is geen thee, dat is water met munt. 
Logisch toch? Komt geen thee aan te pas! 

Fouzia was ontspannen en begon spontaan te praten 
met  een natuurlijke glimlach op haar gezicht. Zij 
was heel gemotiveerd om over haar traditionele ge-
recht te vertellen. De deelnemers begonnen honger 
te krijgen. Er stonden veel  ingrediënten op tafel, 
net een schilderij! 

Fouzia heeft lekkere kokoskoekjes klaargemaakt. De-
ze kokoskoekjes zijn heerlijk en rijk van smaak. De 
deelnemers waren heel benieuwd en waren erg te-
vreden over het resultaat. 

Donderdag 12 december : Lieve Mariën, alles wat je altijd al wilde weten 

over Kerstmis. 

Lieve kwam ons deze namiddag alles vertellen over Kerstmis, van het ontstaan 
ervan tot hoe het we het nu beleven en vieren. De deelnemers luisterden aan-
dachtig en bekeken samen met Lieve de beelden op de PowerPointpresentatie 
die ze meegebracht had. Een zeer leerrijke namiddag en een mooie aanloop 
naar de eindejaarsperiode!  

Vrijdag 13 december: kerstmarkt voor het goede doel  

Hoe kunnen wij Kerstmis vieren, zonder de uit-
wisseling van cadeautjes? Ik hou ook echt van 
kerst: versieren, gezellig samen zijn, kaartjes en 
lichtjes. 

Iedereen is natuurlijk fan van cadeautjes en leu-
ke kleine hebbedingetjes ! 

Op 13 december organiseerde LDC’ t Achter-
poortje een kerstmarkt ten voordele van het Centrum voor geleidehonden. Al-
les was versierd en gezellig aangekleed, een heerlijk uitje voor het hele ge-
zin! Het was koud buiten maar men kon zich verwarmen aan een lekkere pan-
nenkoek, warme chocomelk of een glühwein. Er werden veel zelfgemaakte 
dingen verkocht zoals bloemstukken, scrub, koekjes, confituur. Maar ook 
kerstspullen en juweeltjes.  

België staat niet alleen bekend om zijn frietjes, bier en chocolade, maar ook 
om zijn de prachtige & sfeervolle kerstmarkten! De bezoekers waren tevre-
den! Een geslaagde Kerstmarkt ! 



Babiel - januari 2020  31 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Dinsdag 17 december: Bezoek van Simba & Frank, ons goede doel voor de 

kerstmarkt 

Voor één keertje mocht er eens een hond op bezoek komen in de cafetaria, 
aangezien het een geleidehond is konden we dit niet weigeren. Frank is sinds 
het vijfde leerjaar blind en kwam ons samen mijn zijn geleidehond Simba at 
meer vertellen over hoe het is om zo’n hond te hebben. Hoe je precies aan 
zo’n hond komt en wat het allemaal inhoud om een geleidehond op te leiden. 
Frank liet enkele dingen zien waardoor Simba hem helpt, en vertelde enkele 
belangrijke zaken, zoals dat je zo’n hond niet mag lokken of aaien als deze 
aan het werken is. Maar na het hele verhaal mocht Simba even spelen met de 
bezoekers. En dat was zowel voor Simba als voor de bezoekers een leuk knuf-
felmoment.  

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 december: kerstfeest. 

Eerste kerstdag is de eerste dag van het kerstfeest. Eerste kerstdag wordt 
meestal thuis in familiekring gevierd. Op vrijdag 20 december viert LDC ‘t 
Achterpoortje het kerstfeest voor senioren. Dit was heel leuk om te doen. Al-
les was sfeervol versierd. Wat een ambiance tijdens het kerstdiner. De deelne-
mers waren heel blij en hebben genoten van het lekkere eten. Het was een 
drukke maar gezellige middag in het achterpoortje. Heel plezant!   

Gelukkig Nieuwjaar & de beste wensen voor 2020!  
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Babbelonië 
“Hallo, goemorgen , hoi , salamohalajkoum, ola; buongiorno……..” 

Dat is wat je elke vrijdag bij Babbelonië hoort. 

Elke week op vrijdag ontmoeten Nederlandstaligen en 
anderstaligen elkaar bij Babbelonië. De deelnemers pra-
ten in groepjes, met een begeleider die organiseert, co-
ördineert en begeleidt. 

“Dag, ik ben Els, je begeleider, ik ben 52 jaar, ik ben 
zelfstandige onderneemster. Ik ben er om jou te helpen 
en meer steunen geven”. 

In Babbelonië proberen we langzaam te praten, zonder 
moeilijke woorden. We nemen de tijd om goed te luiste-
ren naar elkaar, dit moedigt de anderstaligen aan om 
veel te spreken. 

 

Getuigenis:  

Babbelonië, wekelijks op vrijdag van 9 tot 11, tijdens het  schooljaar in ’t 
Achterpoortje te Temse. Samenkomen om te oefenen en beter te spreken, 
‘babbelen’ zoals ze dat hier zeggen. Gedurende deze 2 uren wordt de wereld 
een héél stuk kleiner: mensen uit verschillende landen .. samen op een 
vriendschappelijke, gezellige (met koffie en koekjes) manier een éénheid, 
waarin elkeen zich mag thuis voelen. Een plaats waar geloof noch politiek een 
rol speelt, met respect voor ieders ‘ZIJN’.  

Els.. de verantwoordelijke, is een ideale persoon om dit telkens opnieuw te 
laten slagen door ons o.a. de meest uiteenlopende opdrachten te geven, zo-
als: foto’s schrijven, spelletjes spelen, liedjes zingen, voorwerpen bespreken, 
…  

Als vrijwilligster draag ik graag mijn steentje bij in deze huidige multiculture-
le samenleving. Wekelijks kijk ik er naar uit!  

Gerd 

 

Getuigenis:  

Iedere vrijdagmorgen van 9 tot 11 is er Babbelonië in ‘t Achterpoortje. Ik ga 
er graag en dikwijls naartoe. Bij een kopje koffie of thee, met koekjes babbe-
len we met mensen van overal. Els zorgt voor onderwerpen, soms gaat dat 
met spelletjes of met liedjes. Altijd een gezellige voormiddag, in een gemoe-
delijke sfeer, in kleurrijk gezelschap. Geen verzuurde mensen hier, wel veel 
goede wil om elkaar te verstaan. Allemaal samen op zoek naar een betere we-
reld. Meer moet dat niet zijn op een vrijdagmorgen. 

Iris 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub                       
14u00 tot 17u00  Driekoningentaart met 

koffie                                            € 5,00 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Curling 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00   Zoete Marokkaanse 

muntthee met koekjes                   € 1,00 

 

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

 

14u00 tot 17u00  Verloren maandag:     

Appelbollen & Worstenbrood  € 5,00/€ 7,50 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga             € 2,50  

14u00 tot 16u30    Kookworkshop  

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

10u00 tot 11u00 Taiji & Qigong      € 8,00  

14u00 tot 17u00  Breiclub                    

14u00 tot 17u00 Bloemschikken      € 5,00 

 

14u00 tot 16u00 Bezoek aaidieren   € 1,00  

 

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 

 

 

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

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub  

14u00 tot 17u00 Film: The boy in the     
striped pyjamas   

 

09u30 tot 10u30  Stoelyoga              € 2,50 

19u30 tot 20u45  Yoga                      € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 
 

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

14u00 tot 17u00 Lichtmis: pannenkoeken  

                                                      € 5,00 

18u30 tot 23u00 Schaakclub            
 

                            

Vrijdag 3 januari 

Maandag 6 januari  

Dinsdag 7 januari 

Woensdag 8 januari  

Donderdag 9 januari  

Vrijdag 10 januari 

Maandag 13 januari  

Dinsdag 14 januari  

Woensdag 15 januari 

Donderdag 16 januari 

Vrijdag 17 januari 

Maandag 20 januari 

Dinsdag 21 januari  

Woensdag 22 januari 

Vrijdag 24 januari 

Maandag 27 januari 

Dinsdag 28 januari 

Woensdag 29 januari  

Woensdag 29 januari  
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Dit wordt januari 2020 
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 6 januari: driekoningentaart + koffie 
zes januari, ieder jaar een feest. Vooral met een 
lekkere driekoningentaart. Met driekoningen wordt 
traditioneel een taart gebakken waarin een boon 
wordt verstopt. Wie de boon in zijn/haar stukje te-
genkomt, mag zich een dag koning voelen en zich 
laten kronen. Kom langs om een stukje driekonin-
gentaart te eten.                                                   
Dit kan vanaf 14u00, en kost € 5,00. 

Driekoningen, driekoningen 

Geef mij een nieuwe hoed 

Mijn oude is versleten 

Mijn moeder mag het niet weten 

Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld ! 

 

Donderdag 9 januari: zoete muntthee & koekjes 

Deze donderdagnamiddag neemt Khadija jullie mee in de Marokkaanse sfeer 
met een lekkere zoete muntthee. En wat kan er niet ontbreken bij een thee-
kransje? Juist ja, koekjes! Voor € 1,00 kan je komen genieten van al dat lek-
kers!  

 

Maandag 13 januari: VERLOREN MAANDAG: appelbollen & Worsten-
broden 

Verloren maandag of Verzworen maandag  is 
een Belgische traditie die over het algemeen op de maan-
dag na de zondag na Driekoningen gevierd wordt. Het is 
in België, en dan vooral in Vlaanderen en met name in de 
provincie Antwerpen, de traditie om op die 
dag worstenbroden en appelbollen te eten.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Driekoningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Worstenbrood_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelbol
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Dinsdag 14 januari: kookworkshop Aperitiefhapjes en voorgerecht 

Na al die zware maaltijden tijdens de drukke eindejaarsperiode is het tijd 
voor een workshop met lichte hapjes en voorgerechtjes. Want gedurende de 
hele maand januari kan er nog volop gefeest worden.  

Voor € 5,00 kan je deelnemen aan deze leerrijke en lekkere namiddag. We 
starten om 14u00 ! 

Woensdag 15 januari: sessie Taiji Qigong 

Taiji is een onderdeel van de intern Chinese krijgskunsten. Het heeft een posi-
tieve uitwerking op allerlei klachten zoals reumatische aandoeningen hart– en 
vaatklachten, stres, stramheid, … Qigong draait niet allen om de fysieke oefe-
ning maar ook om mentale training. 

Wie dit wil ontdekken, adviseer ik om langs te komen en mee te doen, deze 
activiteit is immers GRATIS ! We starten om 10u00.  

Donderdag 16 januari: bezoek aaidieren 

Alle dieren hebben hun eigen unieke kwaliteiten en 
kenmerken. Ieder dier heeft zijn eigen gewoontes 
en elk dier is wel ergens goed voor. Van sommige 
dieren kunnen mensen zelfs nog iets leren. Dieren 
zijn onvoorwaardelijk in hun liefde. In deze activi-
teit zien we hoe we met andere dieren kunnen 
communiceren en hoe we er best mee omgaan. 

Maandag 27 januari: film “The boy in the striped pyjama’s” 

In het Duitsland van 1943 wordt SS-Obersturmbannführer Ralf gepromoveerd tot comman-

dant van het concentratiekamp Auschwitz en verhuist met zijn vrouw Elsa, hun dochtertje 
Gretel en hun zoontje Bruno van Berlijn naar het platteland. Bruno 
moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn vriendjes — Daniel, 
Martin en Karl — en zijn geliefde grootouders. Na de verhuizing 
gaat de jongen weldra over tot het verkennen van de nieuwe buurt, 
hopende nieuwe vriendjes te vinden, maar de achtertuin verklaren 
zijn ouders tot verboden terrein. Tijdens een liefdevol gesprek met 
de bediende Maria ziet Bruno vanuit zijn slaapkamerraam achter de 
zwarte zone een boerderij waar mensen rondlopen die een ge-
streepte pyjama dragen. Bruno vraagt zich af waarvan de stank af-
komstig is die veelvuldig opsteekt, maar weet niet dat de plaats in 
werkelijkheid een concentratiekamp is waarin Joden dwangarbeid 
moeten verrichten. 

Vrijdag 31 januari: Lichtmis: Pannenkoeken 

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari 
gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de 
Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, 
wordt opgedragen aan God.  

Deze vrijdag kunnen jullie in de cafetaria pannenkoeken komen eten. Voor 
maar € 5,00. We starten om 14u00. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Obersturmbannf%C3%BChrer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp
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