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Kruiswoordraadsel 

Verticaal: 
 

1. Elders verwonen 

2. Gemeente in Vlaanderen – muzieknoot 

3. Deel van bloem – mep 

4. Rekenvensters 

5. Landbouwwerktuig – arenaroep  

6. Omlaag 

7. Ontplofstof – zeemacht 

8. Loop nr. maan ! 

9. Bestuurder – muzieknoot 

10. Kronkelen  

Horizontaal : 

1. Voor Pasen 

2. Close – voorzetsel 

3. Schoon – verdiep 

4. Stuur – en andere 

5. Dag (Spa.) – is geweest 

6. Groente – roert staart 

7. Fijne – viend 

8. Eskimojas 

9. Ivoor – limited (afk.) – noot 

10. Achter – in groep  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 C O N C E R T   K M 

2 L E   A R A   G O M 

3 E R   V U I L A K   

4 M     A D L E R   T 

5 A M A T I   A N N A 

6 T E   J E F K E   A 

7 I D   E T A   R   R 

8 S E C     D R E N T 

9       O M O   N O E 

10 E R   K A         N 

Ons vorig kruiswoordraadsel 
werd gewonnen door Maria 
Van Assche uit ’t Blauwhof 
die  de wijnfles wint. Wij 
wensen u alvast veel puzzel-
plezier met onze voorjaars-
puzzel ….. of beter putteke 
winterpuzzel ! 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 24 december : feestelijke Kerstquiz. 

Velen waren bij familie op bezoek of maakten zich al klaar voor Kerstavond. 
Maar voor onze fervente quizzers hadden we nog iets in petto. We hadden drie 
rondes met muziek, foto’s en algemene Kerstvragen. Niet alle vragen waren 
even gemakkelijk en dat maakte het des te spannend. De groep ‘het Eerste 
Verdiep’ mocht zich tot winnaar van de Kerstquiz dopen. ‘de Prutsen’ En de 
‘Slimmerikken’ haalden een eervolle 2de en 3de plaats. Maar omdat het Kerst-
avond was, kreeg iedereen een prijsje. 

Donderdag 26 december: Kerstsfeer 

Verschillende bewoners krijgen de kans 
om bij de familie thuis Kerst te vieren. 
Spijtig genoeg is dit niet voor iedereen 
nog mogelijk. Voor hen, maar ook voor 
wie van beide mogelijkheden kan genie-
ten, organiseerden we een kerstsfeer 
voor de bewoners van het Lijsternest, 
Zwaluwnest en de Ooievaarsnest op de 
derde verdieping. Een groot cadeau werd 
rondgegeven. Dit pakten we samen uit, 
waarna we konden genieten van zoetig-
heid, de gezelligheid van elkaars bijzijn en natuurlijk ook sfeervolle Kerstmu-
ziek. 

Donderdag 31 december: Oud jaar sfeer Mezennest 

De dag van Oudjaaravond. Iets te laat om nog samen Kerst te vieren, maar niet 
te laat, om gezellig samen te zijn. Er werden twee Kerstverhalen voorgelezen. 
Eén over hechte vriendschap van een baasje met zijn hond en één over behulp-
zaamheid, samenwerking en delen. Samen genoten we van wat zoet en ieder-
een mocht een nieuwjaarswens uit een vaasje trekken. Zo hopen we het nieu-
we jaar mooi in te zetten. 
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Vrijdag 3 januari: Koningen komen zingen 

Niet met drie, maar met veertien waren ze. De koningen van “De Velle”. Ze 
brachten gekende Kerst- en Driekoningenliederen. Verschillende diepe mannen-
stemmen werden aangevuld door mooie hoge vrouwenstemmen. Niet alleen 
mooi om naar te luisteren, maar ze zagen er nog goed uit ook. 

Maandag 6 januari : Nieuwjaarsdrink met DJ 

Hoe kunnen we het nieuwe jaar beter inzetten dan met een hapje, drankje en 
een dansje. Onze feestzaal zat overvol met onze bewoners en vrijwilligers om 
samen het glas te heffen op 2020. Dat we allen vooral een goede gezondheid 
mogen genieten. De Directeur bracht ons mooie wensen voor 2020 en een 
woordje uitleg over de verbouwingswerken. Onze huis dj Julien verzorgde de 
namiddag met leuke deuntjes waarop we mee zongen en mee dansten. Het was 
een succes namiddag…… en zo leuk om zien hoe onze vrijwilligers samen met 
onze bewoners straalden. Het jaar kan al niet meer stuk! 

Maandag 13 januari : Verloren maandag 

Verloren maandag, en traditioneel is er dan worstenbrood. Dit konden we na-
tuurlijk niet zomaar laten passeren dus 
was er voor iedere bewoner worstenbrood 
voorzien. Met een lekker kopje koffie of 
thee werd dit zeker gesmaakt!  
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Dinsdag 14 januari : ontbijtbuffet Zwaluwnest (K301-K315) 

Het was weer een gezellige bedoening in het Zwaluwnest. De geur van verse 
koekjes en koffie zweefde op deze verdieping. Iedereen op post voor een uitge-
breid ontbijtbuffet, wat wil ne mens nu nog meer! Eitjes met spek vlogen de 
deur uit, er werd goed gesmikkeld en ja de vraag kwam, willen jullie dit niet 
elke dag doen …… Graag maar elk om beurt hé, het doet steeds deugd om onze 
bewoners te zien genieten. 

 

Donderdag 16 januari : kiemen 

Weerom een gezellige bende voor ons maandelijks spel 
Bingo. Ivo Pepermans ging met de beker huiswaarts. Er 
waren vier winnaars die met een lekkere doos pralines 
hun overwinning mochten vieren: Emilienne V.D.V., Clara 
V.S., Ivo P. en Lea V.L. Dank aan alle vrijwilligers voor hun 
begeleiding. 

Dinsdag 21 januari : oma’s koken 

Het was weer tijd om nog eens samen een potje te koken. Om het jaar te star-
ten deden we het rustig aan, we sneden fruit fijn voor een fruitsla en zo zat 
ons werk er al op. Eric en Vic zorgden voor heerlijke wafels, waar onze fruitsla 
op kwam en wat niet mocht ontbreken was een toetje slagroom. Het was meer 
een gezellige babbel- namiddag dan een kooknamiddag maar iedereen heeft er 

van genoten. 
Merci Eric en Vic 
voor jullie hulp. 
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Donderdag 23 januari : schoonheidssalon Ooievaarsnest 

Pure verwennerij in het ooievaarsnest. Voetbadjes…..  massages…. Nagelverzor-
ging….   Voor ieder wat wils. Helemaal zen keerden de bewoners huiswaarts.  

Vrijdag 24 januari : amusementenmarkt 

Vandaag was het de grote dag voor de leerlingen van Carolus!  Zij organiseer-
den voor onze bewoners een “amusementenmarkt” en…daar kregen ze dan ook 
punten voor van hun “juffrouwen” die alles goed in het oog hielden!  Er waren 
verschillende “hoekjes” opgebouwd en mooi ingericht.  Zo hadden we yoga, 
wafels bakken en eten natuurlijk…, dialecten verklaren, volksspelen en hand- 
en voetverzorging.  Onze bewoners werden begeleid van het ene naar het an-
dere groepje.  Het was uiteraard een drukke bedoening, er waren wel zeker 31 
leerlingen en ook onze bewoners waren goed vertegenwoordigd!  Wij hopen in 
alle geval dat de leerlingen goed geslaagd zijn! 
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Maandag 27 januari : verjaardagsborrel 

Met zeven zaten we rond te tafel om te klinken op onze verjaardag. We wer-
den verwend met een lekker stuk taart met koffie. Daarna nog een porto of 
Elixir….. en die werd gesmaakt. We leerden elkaar wat beter kennen (nieuwe 
bewoonster) en sommigen kenden elkaar van heel lang geleden, dus de verha-
len uit de oude tijd kwamen snel boven. Wat vliegt de tijd…… Nogmaals een 
dikke proficiat aan alle jarigen van januari! 

Maandag 27 januari: kokkerellen Mezennest 

Vandaag konden we onze bakkunsten nog eens tentoon spreiden?!  We maakten 
heerlijke zoete brownies en werkten deze af met eigenbereide slagroom en 
speculooskorreltjes.  Mits hulp van verschillende bewoners kregen we een goed 
resultaat.  Er werd een lekker tasje koffie geschonken en dit samen met een 
zelfgemaakte brownie….het kon niet beter zijn! 

 

Vrijwilligersnieuws 
Chris (vrijwilliger cafetaria…) zal een tijdje afwe-
zig zijn wegens operatie. Wij wensen hem alvast 
een snelle revalidatie toe. 

Ook Julien (vrijwilliger allerlei) zal eventjes moe-
ten herstellen van een kleine ingreep, wij wensen 
hem alvast spoedig herstel. 



Babiel - februari 2020  9 

W
Z
C

 D
e
 R

e
ig

e
r 

 

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 
14u00  Lichtmis—Pannenkoeken (Feestzaal) 

            Verse pannenkoeken 

 

10u00  Wandelclub 

10u00  Zitdansen (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen 

14u30  Gebruikersraad (Feestzaal) 

            om 14u00 is er koffie 

 

10u00  Babbel-lut 
14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Uitstap kegelen 
            Voor de ingeschreven bewoners 

 

10u00  Wandelclub 
14u00  Mannenclub 
            in het animatielokaal 
14u00  Zwemmen 
14u00  Crea (knutselen) (Zwaluwnest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

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

           partij met hun koopwaar, zij komen 
           langs alle kamers 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

14u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

14u00  Snoezelen / individuele aandacht 
14u00  Kiemen (feestzaal) 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Zitdansen (Mezennest) 

14u00  Valentijnsreceptie (Feestzaal) 

            voor de genodigden 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Oma’s koken 
            in het animatielokaal 

14u00  Netbal (feestzaal) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

Maandag 10 februari 

Woensdag 12 februari 

Dinsdag 11 februari 

Donderdag 06 februari 

Maandag 03 februari 

Vrijdag 07 februari 

Woensdag 19 februari 

Donderdag 13 februari 

vrijdag 14 februari 

Dinsdag 18 februari 

Dinsdag 04 februari 

Woensdag 05 februari 

Maandag 17 februari 
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Steeds 
welkom  

op 
onze 

activiteiten 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen / individuele aandacht 

14u00  Prins en Prinses Carnaval Verkiezing 
           (Feestzaal) 

           quiz vervolgd door verkiezing 

 

10u00  Babbel-lut (Mezennest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 

 

10u00  Krantenknipsels (Lijsternest) 

14u00  Verjaardagsborrel 
            voor de jarigen van februari, 

            welkom in het animatielokaal 

14u00  Kokkerellen (Mezennest) 

 

10u00  Wandelclub 

14u00  Valies van het verleden (Mezennest) 
14u00  Tovertafel 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           De winkeldames zijn terug van de 
           partij met hun koopwaar, zij komen 

           langs alle kamers 

14u00  Geheugenspel (Zwaluwnest) 

14u00  Spelactiviteit (Mezennest) 

 

10u00  Luisteruurtje (Wielewaalsnest) 

14u00  Snoezelen / individuele aandacht 

14u00  Sportanimo 

 

10u00  De Gazet (Wielewaalsnest) 

10u00  Zitdansen (Mezennest) 

14u00  Kookactiviteit (Wielewaalsnest) 

14u30  Sjoelen (Lijsternest) 

14u30  Bal populaire (Mezennest) 

 

14u00  Bezoek Prinses Carnaval 
           en haar gevolg (Feestzaal) 
           Iedereen welkom voor een namiddag 

           vertier 
 

 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (Zwaluwnest) 

14u30  Gymnastiek op muziek (Mezennest) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (Zwaluwnest) 

            (k316 –k 311) 

10u00  Wandelclub 

14u30  Zanguurtje (Lijsternest) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (Wielewaalsnest) 

10u00  Tritsen (Ooievaarsnest) 

13u00  Loopband 
14u00  Geheugenspel (Lijsternest) 

14u00  Spelactiviteit (Wielewaalsnest) 

Zaterdag 29 februari Donderdag 20 februari 

Vrijdag 21 februari 

Maandag 24 februari 

Dinsdag 25 februari 

Woensdag 26 februari  

Donderdag 27 februari 

Vrijdag 28 februari 

Maandag 02 maart 

Dinsdag 03 maart 

Woensdag 04 maart  
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Jarigen in februari 
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 011 04 februari 85 jaar 

Joanna Heeffer K 220 06 februari 93 jaar 

Alice Hoof K 312 17 februari 78 jaar 

Suzanna Huyben K 412 19 februari 95 jaar 

Annie Verheyden K 321 19 februari 83 jaar 

Adelina Goiris K 033 23 februari 86 jaar 

Lea Van Lombergen K 313 25 februari 86 jaar 

    

Helena Pevenage K 026 02 maart 91 jaar 

Anita De Ryck K 308 04 maart 85 jaar 

Maria Peersman K 304 04 maart 86 jaar 

Martha Schelkens K 124 05 maart 78 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godelieve Braem 
k 030 
22 januari 2020, opname 

Daisy Van Geyt 
k 309 

22 januari 2020, opname 

Gerard De Decker 
k 309 
22 januari 2020, opname 

Gilberte De Keyzer 
k 204 

24 januari 2020 

Erna Inghels 
k 331 
24 januari 2020 
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Hebben ons verlaten 

Pauline De Pauw 
k 011 
04 januari 2020 

Jozef Verhaeghen 
k 331 

10 januari 2020 

Eligius De Rycke 
k 015 

18 januari 2020 

Eveline Volckerick 
k 019A 
13 januari 2020 
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Kortverblijf 

Celina Smet 
k 310KV 
29 december 2019, terug naar huis 

Anna De Bruyne 
k 414 

02 januari 2020, terug naar huis 

Willy Meersman 
k 130 
02 januari 2020, terug naar huis 

Henri Van Meervenne 
k 310KV 

06 januari 2020, opname 

Dionysia Matthijs 
k 414 
13 januari 2020, opname 

Maria Van Cotthem 
k 130 
16 januari 2020, opname 
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 27 december : Rummikubclub en 
welness 

De leden van de Rummikubclub lieten hun 
hersenen weer goed draaien. Na de middag 
was het lekker genieten van een ontspan-
nende voetmassage of rustig erbij zitten en 
genieten van de muziek. 

 

Dinsdag 31 december : feestelijke jaarafsluiting 

In de voormiddag kwamen alle mensen van ’t Gelaag gezellig samen om onder 
muzikale begeleiding het jaar feestelijk af te sluiten. In de namiddag volgde er 
een tweede optreden voor de mensen van den Barkendeir. 

De Rummikubclub sloot het jaar af met een extra samenkomst. Nieuwkomer 
Fernand sloot aan om te kijken of hij het spel na al die jaren nog in de vingers 
had. We gaan op zoek naar extra bewoners om een tweede club op te richten. 

Vrijdag 3 januari : Rummikubclub en Driekoningenzingen 

De Rummikubclub zette het jaar goed in met een marathon van 4 spelletjes. 
Een clubje dat weer wekelijks uitkijkt om elkaar uit te dagen voor het betere 
denkwerk. 's Middags kwamen 
de prachtig uitgedoste Drie Ko-
ningen zingen onder leiding van 
Franky Wagemans. Het werd 
even heel stil in onze cafetaria. 
Zij lieten ons naar jaarlijkse 
traditie weer genieten van onze 
rijke liederenschat voor deze 
periode van het jaar. 
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Maandag 6 januari : receptie en snoezel, individuele 

Voor we het middagmaal gingen nuttigen werd  het glas geheven op het nieuwe 
jaar. Dit liep bij iedereen goed binnen en met een bijhorend chipje. Mogen al 
je verwachtingen in 2020 uitkomen !!!! Ons rijdend winkeltje en de Bib kwa-
men rond en in de Ergo werd er gesnoezeld en individueel gereminisceerd met 
behulp van de computer 

Dinsdag 7 januari : netbal en belevenistafel  

Als voorbereiding op ons tornooi in april, kwamen de bewoners van de Reiger 
een wedstrijdje netbal spelen tegen onze eigen ploeg. De zaal zat overvol met 
enthousiaste sportievelingen. Het was een hele verhuis voor kinesist Tim. De 
Reiger vaardigde een zeer sterke ploeg af aan het podium bij onze cafetaria. 
Voor deze keer moest 't Blauwhof dus het onderdelft spitten. Alleszins werd er 
rijkelijk verbroederd bij een lekker drankje na afloop. 

Enkele bewoners van ’t Gelaag ‘schilderden’ mooie foto ’s op de Belevenista-
fel. Virtueel dus, maar dat is nu eenmaal moderne kunst. 

Vrijdag 10 januari : Domino, speculaaskoekjes bakken 

Op ’t Gelaag gingen enkele bewoners aan 
de slag met het spel Domino. We speel-
den het spel individueel. Na het benoe-
men van kleuren en aantallen, werden 
alle stenen volgens de spelregels op tafel 
open gelegd. In de voormiddag gingen 
we aan de slag met het maken van spe-
culaas koekjes. Het deeg was op voor-
hand bereid het was nog enkel het  deeg 
soepel maken plat drukken en de vorm-
pjes er induwen om  ze daarna te kunnen 
afbakken. Terwijl de koekjes in de oven 

zaten  verspreidde de geur  zich over de gang. Daarna konden we er lekker van 
smullen!!!! In de namiddag werd er verse chocolademelk gemaakt om dit bij  
koekjes te kunnen serveren. Daarna hadden we nog tijd om een spelletje Uno 
te spelen met de bewoners van het ‘t Gelaag.  
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Maandag 13 januari: Verloren maandag 

In de ergo werd de oven al voorverwarmd door Nicole om de worstenbroodjes 
op te warmen. De bewoners hadden de keuze om een éclair te nemen of wie 
liever een warm worstenbroodje lustte kon dit ook  ….. voor ieder wat wils. De 
‘geur’ verspreidde zich langzaam over de  gang. Van zodra ze op temperatuur 
waren konden we ze gaan uitdelen onder de bewoners. Nu smullen maar!!!! 

Dinsdag 14 januari: Domino, gezellig samenzijn, zwemmen 

In de voormiddag namen enkele bewo-
ners van ’t Gelaag kennis met het spel 
Domino dat we één op één speelden. 
Vanwege het herstel van Maria Van 
Raemdonck gingen we met Julia en Ju-
liette op kamerbezoek en maakten we 
een korte wandeling door de gangen 
van ’t Blauwhof. Gezellig samenzijn 
bracht het zonnetje in huis op een grij-
ze dag. 

Woensdag 15 januari: palingfeest 

Voor ons jaarlijks palingfeest maakt onze kok altijd heerlijke paling op de graat 
en ragout om nog niet te spreken over de heerlijke frietjes. Na een klein aperi-
tiefje konden wij dan ook met smaak en bij vele helpende handen onze bewo-
ners laten genieten van een heerlijk feestmaal. We vierden immers onze 17 
jaar Blauwhof …. 17 jaar geleden verhuisden wij immers van Ziekenhuis De Pe-
likaan naar Steendorp en even later ook vanuit Modestus. Michiel hield hierover 
een plezante toespraak. Een rit of zes met de handicar, ergo aan het stuur en 
alles deskundig georganiseerd door Mevr. De Soomer.  20 paletten voor de 
dienst animatie brachten wij  mee. Mooie tijden … De weken erop, voor de af-
braak  kwam het SIE van de politie dan met veel knallen en schieten oefenen in 
het oude Sint Modestus, wat toen nog in de voortuin stond en waar de wandel-
paadjes nu nog  het grondplan van de oude muren aangeven ….. En het Blauw-
hof zelf   ?… Dat was een riant en reusachtig 16de -eeuws kasteel dat achter het 
huidig kerkhof stond, lusthof van een rijke vriend van …. Rubens.  
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Donderdag 16 januari: zangkoor 

Het werd een middag gezellig zingen en spelen in de de living van  ’t Gelaag. 
Een uurtje of anderhalf uurtje hielden we het vol en er waren heel veel leuke 
meezingers. En Bijou kwam mee een danske placeren en dat maakte het nog 
leuker, bij ’t genot van een kopje koffie. 

Maandag 20 januari: bingo, voorlezen 

In de namiddag werd er met een achttal bewoners bingo gespeeld in de leef-
zaal op het eerste verdiep. Voor we het spel konden spelen waren enkele be-
woners wat rumoerig, maar van zodra het spel  gespeeld werd keerde de rust 
weer.  Enkele familieleden kwamen eens een kijkje nemen. Het was een gezel-
lige namiddag. In de ergo gingen we na een eerdere individuele reminiscentie-
sessie op  PC nog eens individueel aan de slag met een bewoner met de compu-
ter. Het werd een echte initiatie en verkenning van het internet en de moge-
lijkheden voor haar en zo sijpelt er stilaan iets nieuws binnen in ons Blauwhof : 
het actief computertijdperk. 

Dinsdag 21 januari: netbal, snoezelen 

Vandaag speelden we enkel met ons groepje van ’t Blauwhof. 

Er zijn  enkele nieuwe gezichten die kwamen proberen of dit hen wel ligt. Het 
was heel gezellig en naast kinesiste  Martine kwam ook ergo Michiel even gezel-
lig meespelen. Wij zijn immers polyvalent met onze dienst. Het is een plezier 
voor onze bewoners en we trainen om nu De Reiger eens te kunnen kloppen de 
volgende keer ! Dank aan de nieuwe spelers !!! 

Het laatste uur konden enkele bewoners dan met de  ergotherapeut een ont-
spanningssessie doen op het snoezelbed, met klankschalen- therapie, mooie 
muziek en aroma’s en een deugddoende babbel. 

Woensdag 22 januari: bewegen 

Tim maakte er een reuze gezellige middag van in de living, met klank, en 
beeld. Onze bewoners doen dat heel erg graag en wat wij niet wisten (maar ei-
genlijk wel) is dat onze kinesist ook zo mooi kan zingen en entertainen. Zo wa-
ren we fijn en actief in beweging om onze reflexen en beweeglijkheid te onder-
houden. 

Donderdag 23 januari : boekjes 

En dat was vandaag het grootste extraatje, bij de koffie en deskundig klaarge-
maakt door ….  U raadt het al, de polyvalente dienst animatie !!  
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Even over denken 
Er bestaan geen winters meer. Zien we per ongeluk nog eens wat sneeuw dan is 
het meer stofregen of ‘industriële’ sneeuw. Alleszins is het goed voor de stook
(kosten) dat de temperaturen zo hoog blijven. Buiten is er soms wat mist en we 
hebben ook hele mooie zonsopgangen ’s morgens. Fijn dat we hier zo midden 
in de natuur zitten. Februari  is ook weer een echte feestmaand : ‘Geen vrouw-
ke zo arm of ze ….. ‘ dat hebben we al op de  derde met Lichtmis. Valentijn is 
jarig op de 14de en we doen heel wat uitstapjes en vieren natuurlijk carnaval 
met de Orde van de Baksteen. Kijk maar goed in uw kalender !!! En op woens-
dag de 26de begint de Vasten met Aswoensdag. Daarna mag er niks meer ge-
snoept worden ….  

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersnieuws 
Wij bezorgen u zo snel mogelijk het jaaroverzicht, als u het intussen al niet 

hebt. Hopelijk kunnen we op korte termijn onze ploeg nog wat uitbreiden. De 
eerste vergadering gaat door op 25 maart en bij het ter perse gaan hebt u ook 
al de datum van het vrijwilligersfeest vast meegekregen. Dank dat jullie er zijn 
en altijd klaarstaan, dat kunnen we niet genoeg zeggen !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u30  Bibliotheek 
14u00  Lichtmis : pannenkoeken 

 

10u00  Gezelschapsspelen (‘t Gelaag) 

14u00  Jaarplanning (WZC De Reiger) 

 

09u00  Grootouderfeest 
10u30  Gebedsdienst 
14u00  Bewegen (Barkendeir) 
14u00  Zoek je foto’s en vertel 

 

15u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 
14u00  Rolstoelbeheer 

 

13u00  Uitstap Kegelen (‘t Gelaag) 

 

10u00  Gezelschapsspelen (‘t Gelaag) 

14u00  Bingo (‘t Gelaag) 

14u00  Zwemmen 

 

10u30  Uno (Barkendeir) 

13u00  Uitstap (Barkendeir) 
14u00  Bewegen (‘t Gelaag) 

 

14u00  Wafelbak jarigen (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub 
11u30  Valentijnsetentje (cafetaria) 

14u00  Gezellig samenzijn (‘t Gelaag) 

 

           Prins Carnaval Aanstelling  
            (cafetaria) 

 

10u30  Bibliotheek 
14u00  Rijdend winkeltje 

 

10u00  Gezelschapsspelen (‘t Gelaag) 

13u00  Netbal (in WZC De Reiger) 

14u00  Hand– en voetmassage (‘t Gelaag) 

14u00  Kamerbezoekjes (Barkendeir) 

15u00  Repetitie (podium) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Carnaval quiz + verkiezing prins 
           en prinses 

 

14u00  Voorlezen (‘t Gelaag) 

 Z 

10u00  Rummikubclub (Barkendeir) 

14u00  Zingen (‘t Gelaag) 

 

13u30  Carnavalfeest 

 

10u00  Gezelschapsspelen (‘t Gelaag) 

14u00  Netbal (Barkendeir) 

14u00  Tovertafel (‘t Gelaag) 

 

10u00  Aswoensdag 
10u30  Uno (Barkendeir) 

14u00  Zappata schoenenverkoop 

 

14u00  Reminiscentie (‘t Gelaag) 

 

10u00  Rummikubclub (Barkendeir) 

14u00  Uno (‘t Gelaag) 

 

 

14u00  Sjoelen (Barkendeir) 

 

10u00  Gezelschapsspelen (‘t Gelaag) 

14u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Uitstap (Barkendeir) 

Vrijdag 07 februari 

Vrijdag 21 februari 

Maandag 17 februari 

Dinsdag 11 februari 

Woensdag 19 februari 

Donderdag 06 februari 

Woensdag 12 februari 

Maandag 10 februari 

Dinsdag 18 februari 

Dinsdag 25 februari 

Woensdag 26 februari 

Vrijdag 14 februari 

Maandag 03 februari 

Woensdag 05 februari 

Dinsdag 04 februari 

Donderdag 13 februari 

Maandag 24 februari 

Zaterdag 15 februari 

Maandag 02 maart 

Donderdag 20 februari 

Donderdag 27 februari 

Vrijdag 28  februari 

Dinsdag 03 maart 
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Jarigen in februari 
 

 

 

 
 

 

 

Welkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Loeman K 003 03 februari 82 jaar 

José Janssens K 156 04 februari 94 jaar 

Herman Buys K 154 05 februari 83 jaar 

Eddie Peiffer K 142 26 februari 83 jaar 

    

Maria Maes K 005 06 maart 88 jaar 

Gaston Goossens 
k 148 
07 januari 2020 

Cyriel Smet 
k 008 
13 januari 2020 

Nelly Roels 
k 135 

08 januari 2020 

Ida De Prins 
K 008 

27 januari 2020 
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Hebben ons verlaten 
 

Cyriel Smet 
k 008 
20 januari 2020 

Liliana Van Strydonck 
k 138 

26 januari 2020  
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Jarigen in februari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
Christiane Van Damme 

Zij huurt sinds 30 december 2019 flat 356 

 

Josphina Hermans 
Zij huurt sinds 23 januari 2020 flat 128.  

 

G
A
W

 E
lisa

b
e
th

 

Jenny Verhelst Flat 245 08 februari 82 jaar 

Marie Josée Meeus Flat 014 11 februari 81 jaar 

Marcella Van Buynder Flat 365 16 februari 90 jaar 

    

Julia De Cleen Flat 364 05 maart 87 jaar 
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Een woordje van de gebruikers 
zelf…  
We vroegen enkelen van jullie een tijdje geleden om een nieuwjaarswens te 
noteren. Dit kon voor een medewerker zijn, maar ook voor elkaar of voor het 
team van ‘t Achterpoortje. En wat kregen we mooie wensen binnen ! Lees zelf 
maar even… 

 

 

 

 

Beste wensen, en dat ik nog veel mag komen eten !  

Beste wensen,  goede gezondheid en dat  jullie ons  

nog lang mogen bedienen !                               

Aan het ganse team een gelukkig nieuwjaar en een goed  

gezondheid ! 

Allerbeste wensen aan het ganse personeelsteam, we hopen dat 

de samenwerking nog lang mag duren. Het is een plezante bende 

en heel vriendelijk !  

Aan het ganse team een gelukkig nieuwjaar en een goede  

gezondheid ! 

Dat in 2020 iedereen leert tevreden te zijn met wat ze hebben!  

Een schat van een man vinden !  
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Ik was er “geire” bij 

Dit was … januari 

Donderdag 9 januari: Marokkaanse muntthee met cupcakes 

In het LDC ‘t Achterpoortje hebben we heerlijke cup-
cakes versierd met verschillende smaken van, choco-
lade, vanille, Oreo en cappuccino. De deelnemers wa-
ren tevreden. Ik ben een theeliefhebber, ik hou vooral 
van  muntthee, lwizathee en shibathee. Ik denk dat 
dit de eerste keer is dat jullie van deze soorten thee 
horen. Er was ook verbazing bij de deelnemers.              
Lwizathee en shibathee wat betekent dat? 

Lwiza is een heel bijzonder kruid dat in bepaalde lan-
den, waaronder Marokko, bekend staat als een vrouw-
vriendelijke kruid. Dit wordt gezegd omdat het een 
krachtige werking zou hebben op de baarmoeder. Het 
werkzame stofje verbenen bevordert de contractie van 
de gladde spiercellen van de baarmoeder. Hierdoor sti-
muleert het weeën en wekt het de menstruatie op, lees 
daarom goed de gebruiksaanwijzing. 

Meer voordelen: 

Helpt bij pijnlijke en onregelmatige menstruatie 

Zenuwsterkend 

Opwekkend 

Kalmerend 

Aansterkend (bij zwakheid en herstel) 

Pijnstillend en zenuwpijnstillend 

Helpt bij het normaliseren van de schildklier 

Bevordert de borstvoeding 

Bloeddrukverlagende werking 

 

Shiba is een bekende winterthee in de Marokkaanse keuken. Er 
zijn veel gezonde eigenschappen die aan deze thee worden 
toegeschreven. 

Shibathee vermindert 

– gebrek aan eetlust, anorexie en te weinig maagzuur 

– opgeblazen gevoel na de maaltijd en buikkramp 
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Maandag 06 januari: Driekoningentaart & Koffie 

Op maandag 6 januari vierde LDC ’t Achterpoortje “Driekoningen”. In de cafe-
taria was het heel druk.   Er heerste een gezellige sfeer, iedereen genoot van 
het krokante bladerdeeggebak. Driekoningen is een religieus feest dat de 
voorstelling van het kindje Jezus aan de drie koningen herdenkt. Het was ple-
zant om de taart onder de deelnemers te verdelen en te zien wie de boon 
heeft en de kroon krijgt.  

Maandag 13 januari: Verloren maandag 

Verloren maandag wordt traditioneel gevierd op de eerste maandag na Drie 
koningen, en dat vierden we ook in het LDC ‘t Achterpoortje. Er werden wor-
stenbroden en appelbollen gegeten. Maar het belangrijkste van dit alles is dat 
we genoten van onze tijd samen. 

Donderdag 16 januari: bezoek aaidieren 

Dieren geven onvoorwaardelijke liefde. Ze vellen geen oordeel. Op donderdag 
16 januari kregen we bezoek van aaidieren. Dit helpt om het geluksgevoel te 
vergroten. Mensen en dieren kunnen een bijzondere band hebben.De deelne-
mers genoten van hun tijd met de dieren. Het was geweldig om hun verhaal 
te horen en ze vol enthousiasme bezig te zien 

Vrijdag 31 januari : Lichtmis “pannenkoeken” 

Mensen van over de hele wereld eten pannenkoeken. Er zijn veel varianten 
van de pannenkoek, die allemaal hun eigen geschiedenis hebben. 40 dagen na 
kerstmis, op 2 februari is het “Lichtmis”. En dat vieren we traditioneel 
met….. Pannenkoeken! Op vrijdag 31 januari organiseerde LDC ’t Achter-
poortje Lichtmis” pannenkoeken”. Omdat 2 februari op zondag valt, kozen we 
ervoor “Lichtmis” te vieren op 31 januari, zodat iedereen er kon deelnemen. 
Op onze pannenkoek hadden we keuze uit verschillende lekkernijen zoals, 
bruine suiker, chocolade… en het was lekker!.  
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Onze speciaal assortiment voor deze maand:  

 

 

 Tournée Minérale komt in februari 2020 terug voor een 4de editie. 

 Elk jaar nemen er ongeveer 1 op 5 volwassen Belgen deel aan dit         

initiatief van De DrugLijn & Stichting tegen Kanker. Een onvoorstelbaar 

grote groep! ‘Tournée Minérale’ gaat dus op dat elan verder en roept 

alle Belgen op om in februari 2020, voor het eerst of opnieuw, een 

maand ‘nee’ te zeggen  tegen alcohol.  

Ook binnen LDC ‘t Achterpoortje doen we mee!  

Ga ook jij de uitdaging aan? 

SportZot - Leffe 0 % 

Wijn alcoholvrij 
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Op de Internationale Herdenkingsdag  van de slachtoffers 

van de Holocaust herdenkt men de Holocaust, waarbij door 

genocide    ongeveer 6 miljoen Joden zijn omgekomen. Ook 

herdenkt men hier de andere slachtoffers van de               

Nazi-periode. 

 

In november 2005 besliste de VN om de bevrijding van 

Auschwitz op 27 januari 1945 voortaan als Internationale 

Herdenkingsdag van de slachtoffers van de Holocaust uit te 

roepen.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub                    

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u00  Curling 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00   Alcoholvrije cocktails 

maken                                           € 2,50 

 

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

14u00 tot 17u00  Covery: Valentijn € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

09u30 tot 10u30   Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 16u30   Kookworkshop      € 2,50 
09u00 tot 17u00   Preventie: Contacteren 
hulpdiensten                

19u30 tot 20u45   Yoga                     € 8,00 
 
 

14u00 tot 17u00  Breiclub                     

 

14u00 tot 17u00  Film: Water for the     
elephants 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië                    
14u00 tot 17u00  Valentijn: Gebak en          

 koffie                                            € 5,00   

18u30 tot 21u30   Rouw en verlies-           

café (inclusief drankjes)                 € 10,00 

18u30 tot 23u00  Schaakclub 
 

14u00 tot 17u00  Kaarting               € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub   

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga             € 2,50 

14u00 tot 17u00 Muziekquiz 

19u30 tot 20u45  Yoga                     € 8,00 
 

14u00 tot 17u00  Breiclub                           

14u00 tot 17u00  Bloemschikken      € 5,00 

 

14u00 tot 15u00 Zeg neen tegen pesten en 
roddelen 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië                     
14u00 tot 16u30  Dimoda                       
18u30 tot 23u00  Schaakclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting                € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub  

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

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

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

                            

Maandag 3 februari 

Dinsdag 4 februari  

Woensdag 5 februari  

Donderdag 6 februari 

Vrijdag 7 fabruari 

Maandag 10 februari  

Dinsdag 11 februari  

Woensdag 12 februari  

Donderdag 13 februari 

Vrijdag 14 februari 

Maandag 17 februari 

Dinsdag 18 februari 

Woensdag 19 februari 

Donderdag 20 februari 

Vrijdag 21 februari 

Maandag 24 februari 

Woensdag 26 februari  

Donderdag 27 februari  

Vrijdag 28 februari  
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Dit wordt februari 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. 

 

Donderdag 6 februari: alcoholvrije cocktail maken 

Wie zegt dat je niet kunt genieten van een verfrissende cock-
tail zonder alcohol? Ben je geïnteresseerd? Wel, dat speciale 
zomerse gevoel dat bij een cocktail hoort. Dat kan je ervaren 
tijdens deze workshop. 

Kom op donderdag 6/02 om 14u00. Deelnameprijs is € 2,50. 

Dinsdag 11 februari: kookworkshop Valentijns gebak. 

Valentijnsdag is de dag waarop geliefden elkaar extra aan-
dacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, kaarten, bloe-
men, … Schrijf je zeker in voor dinsdag 11 februari in het 
LDC ‘t Achterpoortje om een lekker Valentijnsgebak te   
leren maken. Het is natuurlijk altijd leuk om je geliefde te 
verrassen met een zelfgemaakt gebakje. Kom langs om 
14u00, deze activiteit kost € 2,50.  

Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets. 

Donderdag 13 februari: film “Water for elephants” 

Het is soms toch zo leuk om op een druilerige namiddag een romantische film te 
bekijken. Zin om in een gezellige sfeer een liefdesverhaal 
te bekijken? Op donderdag 13 februari om 14u00 zullen we 
in het LDC ‘t Achterpoortje het film “Water for elephants” 
laten zien. 

Water for Elephants is een Amerikaanse romantische dra-
mafilm en historische film uit 2011 van Francis Lawrence, 
met in de hoofdrollen onder meer Robert Pattinson, Reese 
Witherspoon en Christoph Waltz. De film is gebaseerd op 
het gelijknamige boek van Sara Gruen uit 2006.  

Deelnemen is GRATIS, maar schrijf je wel in aan de bar, zo 
kunnen we zeker een stoeltje voorzien!  
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Vrijdag 14 februari: ROUW- en verliescafé Temse. 

Je bent welkom met je verhaal over verdriet. In het LDC ‘t Achterpoortje     
organiseren we het ROUW– en verliescafé Temse voor iedereen. Het ROUW– en 
verliescafé is een initiatief van de VZW ROUW– en ver-
liescafé Temse. Kom langs op vrijdag 14 februari om 
jou verhaal te vertellen. Je kan ook gewoon komen 
luisteren en een koffie drinken. Maar we maken zeker 
weer tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten, in een 
plaats waar geluisterd kan worden, met aandacht voor 
ruimte en verlies. Om 18u30 ben je welkom! Het kost 
€ 10,00 (inclusief drankjes). 

 

Vrijdag 14 februari: Valentijnsgebak met koffie 

Omdat ook wij Valentijn niet vergeten kunnen jullie in ‘t Achterpoortje komen 
genieten van een stukje Valentijnsgebak met een lekker koffie. Kom gezellig 
wat bijpraten met vrienden of kom een romantische namiddag beleven met je 
geliefde. Vergeet niet in te schrijven aan de bar! Want zonder inschrijving is er 
kans dat het gebak op is! Voor gebak en koffie betaal je € 5,00.  

 

Dinsdag 18 februari: muziekquiz 

Om de week goed in te zetten spelen we een quizje. Hoe 
groot is jouw kennis van muziek? Ben je een kenner? Of 
ben je misschien eerder een liefhebber.. Wat je ook bent, 
je bent meer dan welkom voor een (ont)spannende namid-
dag. Er zijn bovendien ook mooie prijzen te winnen. 
Schrijf je snel in, deze activiteit is GRATIS!  

 

Donderdag 20 februari: “Zeg neen tegen pesten en roddelen.” 

Roddelen doe ik niet! Roddelen is ook niet erg netjes 
en kan grote schade aanrichten. Het is niet fijn om 
negatief over een ander te denken. Iedereen heeft 
zijn eigen karakter en is uniek. Het is bovendien ook 
heel lastig als je ontdekt dat er over jou geroddeld 
wordt. Het zou goed zijn als we eens even stilstaan 
bij roddelen en pesten. Op donderdag 20 februari om 
14u00 organiseren we een dag zonder roddelen en 
pesten onder de slogan “ roddelen doe ik niet”. De 
deelname is gratis. Allen welkom! Vergeet niet in te 
schrijven!   
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Residenten en familie van woonzorgcentrum De Reiger , woonzorgcentrum ‘t Blauwhof en groep van assisten-
tiewoningen Elisabeth, alsook gebruikers van het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. 
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450 exemplaren 

 

Auteursrecht en aansprakelijkheid: 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijzen, hetzij elektronisch, mecha-
nisch, 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 aansprakelijk-
heid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. 
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