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Zomeruur
In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart zetten we de klok een uurtje
vooruit. De zon komt dus een uur later op ’s morgens en dat is om 7.24u
maar gaat ook een uur later onder, om 20.11u. Niet vergeten uw klokken en
horloges een uur vooruit te zetten !!! En genieten van de mooie lenteavonden !!!
2 uur wordt 3 uur.

Gezien in de krant, HLN 25 02 2020. Verre voorgangster van onze beneden afdeling ‘t Gelaag in ’t Blauwhof , Eerwaarde Zuster Edelberta is overleden. Zij
leidde van1963 tot 1971 de Materniteit in St. Elizabeth, later Mevr. De Soomer
en switch naar RVT en dan verhuis naar ‘t Blauwhof. . Zij werd 98. Hier op foto
met de heer Burgemeester, 8 jaar geleden.
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Kruiswoordraadsel
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Horizontaal :
1.

Vergeetkruik - getij

2.

Buigt

3.

Geheime dienst - tijdperk
- lamp

4.

Noot - legsel

5.

Regentje - spurtend

6.

Slottoespraak van dominee

7.

Daar - havenstad

7

8.

Lidwoord (F.) - rondhout

8

9.

Belasting na Brexit

9

10. Race - toestand

1
2
3
4
5
6

10

Verticaal:

6.

Breekbaar helder potje voor geluidsstopjes

7.

Transient Ischemic Accident legt het deftig uit

1.

Eenheid van luidheid - filmmonstertje

2.

Bolgewas - verdienste

3.

Glassoort

8.

Lidwoord - 'société anonyme'

4.

Florijn - reverie

9.

Trend

5.

Schrijver (E.A. ...) - Frans lidwoord

10. Bewijs van vereniging
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Onze vorige puzzel werd gewonnen door Walter Mys uit
Mariadal die met onze traditionele fles aan de haal
gaat ! Prosit !! Veel puzzelplezier met deze 'maart roert
zijn staart' - puzzel !
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Ik was er “geire” bij

Maandag 3 februari : Pannenkoeken
Veertig dagen na Kerstmis op 2 februari vieren we Maria - Lichtmis. Dat wil zeggen tijd om kaarsjes aan te steken en pannenkoeken te smullen. Met Lichtmis
wordt de terugkeer van het licht gevierd, de donkerste dagen zijn voorbij en de
lente staat bijna weer voor de deur. De ronde, goudkleurige pannenkoeken
symboliseren de zon…. Met een dag vertraging konden we deze heugelijke dag
niet laten voorbij gaan. Onze feestzaal zat dus ook gezellig vol om te komen
smullen van de overheerlijke pannenkoeken. Alsook op het Wielewaalsnest werden er pannenkoeken bedeeld en onze bewoners die niet in de feestzaal geraakten werden verwend op de kamer. Iedereen kent dan ook het gezegde
“Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm”. Dank
aan de talrijke vrijwilligers om een handje toe te steken en natuurlijk ook de
keukenploeg voor het bereiden en het bakken van deze lekkernij ;-)

Babiel - maart 2020
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WZC De Reiger

Dinsdag 28 januari : uitstap E. Naudtszaal
We vertrokken vandaag met tien bewoners van het Mezennest richting Elversele
om daar te genieten van een optreden van zangeres Sofie. Dit werd georganiseerd door de seniorenraad van onze gemeente. Sofie werd aangekondigd door
de voorzitter van de seniorenraad. Samen met haar muzikale begeleider
bracht Sofie heel leuke herkenbare liedjes en dit alles praatte ze vlot aan elkaar! In de pauze werden we weeral verwend met een lekker tasje koffie en
een overheerlijk rijsttaartje. Na dit alles zaten we paraat om het tweede deel
van de show te beleven. We genoten er allen van!! Voor we naar huis reden
werden er nog wat fotootjes getrokken, om boven ons bed te hangen hé!!

WZC De Reiger

Maandag 10 februari: Uitstap Kegelen
Onze uitstap ging vandaag richting Beveren. Samen met enkele bewoners van
WZC ’t Blauwhof gingen we kegelen. We werden goed ontvangen en onze kegelbaan stond al klaar. Na een korte uitleg konden we starten. Kegelen is toch iets
anders dan bowlen. Er zijn andere ballen en ook de kegelbaan is veel smaller.
Maar onze bewoners waren er allemaal snel mee weg. Het werd een heuse
competitie en uiteindelijk wonnen de bewoners van ’t Blauwhof. We sloten de
middag af met een lekkere wafel of pannenkoek. Zeker voor herhaling vatbaar!

Dinsdag 11 februari: Mannenclub
Het werd tijd dat we onze curlingmat nog eens uitrolden voor de mannenclub .
Onze mannen waren goed vertegenwoordigd deze namiddag en algauw werden
ze in twee groepen verdeeld. Mits een kleine aanpassing aan ons spel, was iedereen in staat om mee te spelen. Het werd natuurlijk erg spannend en werden
er enorm veel
punten gescoord!
Uiteraard was er
maar één winnend team …
maar
eigenlijk
had het ook andersom kunnen
geweest zijn …
zo goed had iedereen wel gespeeld!!
Donderdag 13 februari : Kiemen
Eerst was er heerlijke koffie en daarna
vlogen we erin tijdens het kiemen. Er waren weer veel kiemers paraat! De winnaar was Iréne B. Zij mocht de beker mee
naar huis nemen, proficiat! De top 6 werd
aangevuld door Annie V, Ivo P, Annie P,
Jean-Pierre DB, Adeline G. Aan iedereen
bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn.
6
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Dinsdag 18 februari : Oma’s koken
Vandaag op het menu, knolseldersoep met pastinaak en een wokgerechtje met
kip……. Dus er kwam heel wat snijwerk aan te pas, de groenten voor de soep
alsook de groenten voor in de wokschotel. Er werd vlijtig gewerkt en daarna alles in de pot waar Eric de bereiding verder zet. Ondertussen kunnen de oma’s
wat bijkletsen terwijl de potten staan pruttelen. En dan het grote moment …..
het proeven! Dikke duim aan allen die hieraan geholpen hebben want het
smaakte naar nog!

Donderdag 20 februari : Gebedsdienst
Vandaag sloten we een hoofdstuk af.
Onze kapel verdwijnt voor het reorganiseren van de ruimtes tijdens de verbouwingen. We hebben op een serene manier afscheid genomen van deze vieringen. Dit wil niet zeggen dat er geen gebedsdiensten meer zullen zijn. Om de
twee weken gaat de gebedsdienst door
maar vanaf nu in de feestzaal. Dank aan
allen die zich hier jarenlang voor ingezet hebben.
Babiel - maart 2020
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WZC De Reiger

Vrijdag 14 februari : Valentijnsreceptie
14 februari, de dag van de liefde …… die mochten we niet laten passeren. Alle
koppeltjes werden dan ook uitgenodigd voor een ontspannen namiddag met een
hapje en een drankje. Onze huis DJ Julien was ook van de partij en bezorgde
ons de aangepaste muziek, eens meezingen of zelf een dansje wagen, het kon
allemaal. Er waren ook nog speciale acts aanwezig waardoor de namiddag veel
te vlug voorbij was. Het was inderdaad een heel ontspannen namiddag en met
nog een klein geschenkje trok iedereen goedgezind huiswaarts waar de dag van
de liefde nog wat verlengd kon worden ;-) Dank aan alle vrijwilligers voor hun
bijdrage tijdens deze mooie namiddag.

WZC De Reiger

Donderdag 20 februari : Prins- en Prinses verkiezing
De carnavalsperiode staat voor de deur dus hoog tijd om hier in de Reiger een
prins en prinses carnaval te kiezen! Zij zullen dan ook de vertegenwoordigers
zijn op 29 februari wanneer Prins carnaval 2020 van Temse ons een officieel bezoek komt brengen. Aan de hand van een spannende quiz met een carnavaleske rode draad, werden onze prins en prinses verkozen. Wel 33 bewoners, opgesplitst in 4 groepen, waren aanwezig om de juiste antwoorden te zoeken op de
vragen. Er werd echter heel goed gescoord en het verschil was echt wel klein.
Toch één winnende ploeg die er bovenuit stak namelijk de “vlinderkes”. Uit
deze ploeg kwamen dan ook de prins en prinses. Voor 2020 zijn dit prinses Maria Peersman en prins Leo Meersman!! Onder luid applaus kregen ze hun carnavalkledij aan en ook nog een geschenkje voor hun komende inzet!! Proficiat!

Maandag 24 februari : Verjaardagsborrel
Er waren heel wat jarigen van februari afgezakt naar het animatielokaal. Met
een hapje en een drankje klonken we op hun nieuw levensjaar. Er werd weer
heel wat heen en weer gepraat, nieuwe vrijwilligster Veerle werd al direct geïntroduceerd. Het was een aangename namiddag, nogmaals proficiat aan al deze jarigen!
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Vrijwilligersnieuws
Het jaarlijks vrijwilligersfeest zal door gaan op vrijdag 20 maart om 19.00u. in
WZC “De Reiger”.
Inschrijven kan nog tot 5 maart 2020.

WZC De Reiger

We verwelkomen Veerle De Mulder in ons
vrijwilligersteam, zij zal zich inzetten voor
het mee begeleiden van activiteiten en
maaltijden.
Wij wensen haar alvast veel succes.

Belinda Aebi komt hier om de twee weken
voorlezen voor de bewoners van het Mezennest
als vrijwilligster van de bibliotheek. Zaterdag
15 febr. Kwam haar nieuw boek “Het dorp” uit.
Bij deze boekvoorstelling werden we getriggerd….. het zal best een spannend boek zijn.
We hebben het dan ook aangekocht om in onze
huisbibliotheek te kunnen uitlenen. We wensen
Belinda veel succes met de uitgave van haar
nieuwe boek.

Babiel - maart 2020
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Agenda WZC De Reiger
Legende

WZC De Reiger

* 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
Maandag 02 maart

Dinsdag 10 maart

10u00 Wandelclub
10u00 Zitdansen (Mezennest)
14u00 Filmvoorstelling Boelwerf door
Opstoapel (Feestzaal)
de koffie staat klaar tegen 14u00, we

09u00 Bibliotheek op de kamers
10u00 Krantenknipsels (Zwaluwnest)
14u00 Foto’s op groot scherm (Feestzaal)

bekijken foto’s van de voorbije
activiteiten
14u00 Gymnastiek op muziek (Mezennest)

Iedereen van harte welkom

Dinsdag 03 maart

14u00 Zwemmen
14u00 Crea (knutselen) (Zwaluwnest)
Woensdag 11 maart

08u30 Ontbijtbuffet (Zwaluwnest)

09u30 Bezigheidsclub

in de dagzaal, ontbijt voor bewoners 10u00 Kaarten (Wielewaalsnest)
van kamer 316 tot en met k 331
10u00 Tritsen (Ooievaarsnest)

10u00 Wandelclub
10u00 Zitdansen (Zwaluwnest)
14u30 Zanguurtje (Lijsternest)

13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)

Woensdag 04 maart

Donderdag 12 maart

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Donderdag 05 maart

14u00 Luisteruurtje (Wielewaalsnest)
14u00 Snoezelen / individuele aandacht
14u00 Kiemen (feestzaal)
vrijdag 13 maart

10u00 Gebedsdienst
14u00 Snoezelen / individuele aandacht
14u00 Netbal op verplaasting
voor de deelnemende bewoners, we
gaan richting Tielrode

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
10u00 De Gazet (Wielewaalsnest)
13u00 Uitstap Bowling
voor de ingeschreven bewoners
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Vrijdag 06 maart

Maandag 16 maart

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
10u00 Babbel-lut
14u00 Wafelenbak bewoners (Lijsternest)

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

in de dagzaal voor de bewoners van
deze afdeling
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Maandag
09 maart (Mezennest)
14u30 Spelactiviteit

Dinsdag 17 maart
10u00 Wandelclub
10u00 Zitdansen (Zwaluwnest)
14u00 Oma’s koken
in het animatielokaal,

10u00 Krantenknipsels (Lijsternest)
iedereen welkom
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest) 14u00 Tovertafel
10
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Woensdag 18 maart
09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
14u00 Quiz (Feestzaal)
Iedereen welkom

Donderdag 19 maart

Voor de ingeschreven bewoners

14u30 Zanguurtje (Lijsternest)
Vrijdag 20 maart
09u30
10u00
14u30
14u30

Marktbezoek, bij mooi weer
Babbel-lut (Mezennest)
Sjoelen (Lijsternest)
Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Maandag 23 maart
10u00 Krantenknipsels (Lijsternest)
14u00 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 24 maart
10u00 Wandelclub
10u00 Zitdansen (Mezennest)
13u00 Uitstap Shoppingcenter

09u00 Bibliotheek op de kamers
10u00 Krantenknipsels (Zwaluwnest)
14u00 Verjaardagsborrel
(animatielokaal)
voor de jarigen van maart
14u00 Kokerellen (Mezennest)
kookactiviteit voor de bewoners
van deze afdeling

Dinsdag 31 maart
10u00 Wandelclub
14u00 Crea (knutselen) (Zwaluwnest)
14u00 Schoonheidssalon (Wielewaalsnest)
pure verwennerij voor de bewoners
van deze afdeling

Woensdag 01 april
09u30
10u00
10u00
14u00

Bezigheidsclub
Kaarten (Wielewaalsnest)
Tritsen (Ooievaarsnest)
Paaszoektocht (feestzaal)

Donderdag 02 april

voor de ingeschreven bewoners
14u00 Crea (knutselen) (Zwaluwnest)

10u00 Gebedsdienst
14u00 Snoezelen / individuele aandacht
14u30 Modeshow Dimoda (feestzaal)

Woensdag 25 maart

Vrijdag 03 april

09u30 Bezigheidsclub
10u00 Kaarten (Wielewaalsnest)
10u00 Tritsen (Ooievaarsnest)
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Donderdag 26 maart
10u00 Luisteruurtje (Wielewaalsnest)
14u00 Snoezelen / individuele aandacht
14u00 Sportanimo (Mezennest)
Vrijdag 27 maart
09u30
10u00
14u30
14u30

Marktbezoek, bij mooi weer
De Gazet (Wielewaalsnest)
Sjoelen (Lijsternest)
Bal populaire (Mezennest)

Babiel - maart 2020

09u30
10u00
14u30
14u30

Marktbezoek, bij mooi weer
Babbel-lut (Mezennest)
Sjoelen (Lijsternest)
Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Steeds
welkom
op
onze
activiteiten
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WZC De Reiger

10u00 Gebedsdienst
11u30 Etentje Lyceum aan de stroom

Maandag 30 maart

WZC De Reiger

Jarigen in maart
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

Pierette Bauters

K 017

08 maart

73 jaar

Frederica De Winter

K 329

10 maart

85 jaar

Carmen De Wilde

K 305

12 maart

90 jaar

Petrus Van Bogaert

K 121

12 maart

91 jaar

Lucette Bauwens

K 029

16 maart

89 jaar

Gerard De Decker

K 019A

17 maart

82 jaar

Maria Meersman

K 221

20 maart

92 jaar

Anna Van Daele

K 303

20 maart

88 jaar

René Colman

K 219

21 maart

89 jaar

Cyriel De Moor

K 404

26 maart

78 jaar

Annie Peeraerts

K 320

28 maart

80 jaar

Maria Louisa Van den Branden

K 112

28 maart

86 jaar

Oswald Robrecht

K 113

31 maart

85 jaar

Lea Van Britsom

K 013

31 maart

81 jaar

Marcella Van Herck

K 118

31 maart

90 jaar

Rudolf Verdickt

K 213

01 april

74 jaar
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Welkom
Jozef Egghe
k 015
30 januari 2020

WZC De Reiger

Vera Van der Vieren
k 202
05 februari 2020
Henri Van Meervenne
k 323
20 februari 2020

Babiel - maart 2020
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Martha Van Bastelaere
k 202
28 januari 2020

Jan Maes
k 323
13 februari 2020

Kortverblijf
Dionysia Matthijs
k 414
03 februari 2020, naar ander WZC
Monique Hoebeek
k 414
07 februari 2020, opname KV De Reiger
Henri Van Meervenne
k 310KV
20 februari 2020, opname WZC De Reiger
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Ik was er “geire” bij
Maandag 27 januari : uitstapje KC en ontbijtbuffetje
De tafels waren reeds voor 8 uur mooi gedekt in onze cafetaria en een vijftiental residenten konden er bij een rustig muziekje genieten van een heerlijk ontbijtbuffetje eerste klas !! Eitjes met spek, warme croissantjes, goei boter : niks
was ons teveel !!!
Een clubje van het Gelaag trok na de middag naar het Koopcentrum voor een
eerste uitstapje in 2020. We deden op het gemak onzen toer en lieten ons een
pannenkoekje of wafel heerlijk smaken !!!! En wat een gemak en luxe met onze
eigenste nieuwe bus, met chauffeur Robert.
Dinsdag 28 januari : uitstap: jazz met Sofie in Elversele en Memory

De bewoners die thuis bleven, Petrus, Fientje en Maria
Geldof gingen op verkenning om de gelijke kaarten te
ontdekken van het spel Memory. Deze werden allemaal
netjes op stapeltjes gelegd totdat alle kaarten in duo ’s
op tafel lagen.
Woensdag 29 januari : wafels en Bingo
De wafelenbak voor de jarige van de maand voor de bewoners van Barkendeir
gaat altijd door in de cafetaria. Tijdens de wafelenbak was er een drukke opkomst van de bewoners met hun familie in de cafetaria. Ze kwamen op de geur
af en de wafels werden gesmaakt….

Babiel - maart 2020
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WZC 't Blauwhof

We trokken met een paar geïnteresseerde bewoners naar Tielrode voor het optreden van Sofie. Marc Pincé bracht ons met het busje. De plaats waar we
mochten zitten was perfect, vooraan een betere plaats kun je niet hebben. Het
waren voornamelijk Engelstalige nummers dat Sofie bracht maar vanaf de eerste noot werd het stil in de zaal. Ze heeft een prachtige stem en ze trekt het
publiek mee. Tijdens de pauze kregen we koffie met een rijsttaartje.

Juliette speelt reeds Bingo van
in haar kindertijd en vroeg het
spel terug regelmatig op de
agenda te zetten. Samen met
enkele andere bewoners kregen
ze er niet genoeg van en speelden het ene spelletje achter
het andere.
Donderdag 30 januari : snoezelen, rolstoelen....
We konden met twee bewoners ontspannen op het snoezelbed en klankschaalen aromatherapie geven. Dit is erg kalmerend en ontspannend. Tevens werd er
met enkele nieuwe residenten (zie verder) kennisgemaakt en zij werden van
het nodige rollend materieel voorzien én … een Babieltje.

WZC 't Blauwhof

Maandag 3 februari : winkeltje, bib en Lichtmis
Ronny deed zijn tour, bij ons en in de Colruyt en zo werd iedereen met het rijdend winkeltje weer op zijn of haar wenken bediend …. Ook de bibliotheek
kwam rond en na de middag was het
‘Pannenkoekenbakken’ geblazen. Geen
vrouwke is immers zo arm niet of ze
maakt vandaag haar panneken warm. Toch
was het Michiel die beneden de ronde en
platte lekkernij bakte of liet aanbranden.
Met de hulp van vele bereidwillige handen
kwam alles waar het zijn moest. En ’t waren goei !!!
Dinsdag 04 februari : plannetjes maken voor een leuk jaar !
Voilà : jullie zagen ons minder vandaag maar er werd niet minder hard gewerkt
op verplaatsing in De Reiger. Samen met een gans team, vele vooruitziende dames en chef-kok Joeri planden we het hele jaar uit, tot in december en net
voorbij Nieuwjaar …. 2021!!! Het ziet er goed en plezant uit !!!
Woensdag 05 februari : Grootouderfeest, wandelen en UNO
De kleutertjes van de
school hebben weer flink
hun best gedaan. Wij waren al vroeg van de partij
en konden tijdens de
voorstelling genieten van
heerlijke
verwennerij
met koffie en cakejes
aan onze privétafel. Het
thema was ‘in de ruimte’. Het werd een mooie
en wervelende show, zoals ieder jaar.
16
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In de namiddag trokken we met enkele bewoners naar buiten, de zon was goed aanwezig. Daarna nog ene gaan pakken in de
cafetaria. Nadien speelden we nog het UNO
kaartspel. Roger vond het superleuk en
vroeg om dit meermaals te mogen spelen
om zo het spel beter onder de knie te krijgen. Daar gaan we zeker werk van maken!

Donderdag 06 februari :
indiv. ergo/snoezelen, portret
Er werd eerst gesnoezeld en van
een andere bewoner, Jozef, tekenden we het portret, ook een
intensief aandachtmoment. We plannen er zo nog een ganse reeks dus laat
maar horen als jullie ook eens model willen zitten. Het duurt ongeveer 12 minuten. En je kan er lang van nagenieten, zo ook de familie !
We laten niks onverlet om onze buren uit Temse de loef af te steken. Zo gaan
we binnenkort eens kwissen op verplaatsing naar De Reiger. Maar vandaag trokken er twee volgeladen busjes naar Beveren voor een fikse kegelwedstrijd. Kegelen lijkt op bowling maar dat is niet hetzelfde want de baan is smaller, hol en
ge moet niet perse veel ‘geweld’ gebruiken. We genoten achteraf van een lekkere pannenkoek. ’t Blauwhof heeft natuurlijk gewonnen, met een 40 tal punten voorsprong. Maar “deelnemen is natuurlijk belangrijker dan winnen” !!

Babiel - maart 2020

17

WZC 't Blauwhof

Maandag 10 februari : uitstap kegelen ’t Gelaag

Dinsdag 11 februari : zwemmen en dierenbingo

De opkomst voor het zwemmen was minder wegens ziekte van onze bewoners
maar dat houdt ons niet tegen om van het warme water te genieten. Godelief
van De Reiger was nog nooit in een zwembad geweest en had een beetje schrik.
Amy en Inge stelden haar gerust dat er niks kon gebeuren, ze vertrouwde ons
en zo heeft ze toch nog kunnen genieten.

WZC 't Blauwhof

We speelden voor het eerst met enkele bewoners Dierenbingo. Soms was het
even goed nadenken om met de nodige hints op de namen van de dieren te komen. Zo was er bijvoorbeeld de zeeschildpad : ‘Welk dieren graven hun eieren
in op het strand en trekken direct na geboorte de zee in ‘ ? Het bleef dus niet
enkel bij huisdieren.

Woensdag 12 februari: UNO Barkendeir , uitstap en wandelen
Met een paar geïnteresseerde bewoners hebben we om de veertien dagen een
kaartclubje opgestart. Het is voor onze bewoners leuk dat we dit op een vaste
dag kunnen inplannen. Voor sommige bewoners werd het spel wat te snel gespeeld maar dan stampen we op tijd op de rem…..
Jos (Jozef) twijfelde geen seconde
om samen met Marie-Laure, Juliette
en Maria Van Raemdonck buiten een
frisse neus te gaan halen. De dames
konden hem amper volgen. Het was
genieten van de zonnestralen die
toch reeds hun eerste warmte gaven. Nadien trokken we samen naar
de cafetaria voor nog een gezellige
babbel.
Donderdag 13 februari : wafelbak jarigen ’t Gelaag
Voor onze jarigen van de maand bakten we ze weer heerlijk bruin, al zat er ook
wel eens een zwarte tussen. Jullie konden er reeds bij de koffie van genieten.
Proficiat aan Maria, José, Herman en Eddie.
18
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Vrijdag 14 februari : Rummikubclub en gezellig samenzijn

Voor de maaltijdgroep konden onze bewoners genieten van een glaasje cava
met een chipje, het is trouwens voor iedereen een beetje Valentijn !!!
Vrijdag 14 februari : Valentijnsetentje
Zoals altijd was dat hele fijn verzorgd en romantisch versierd, in het middengedeelte van de cafetaria; Onze kok zorgde voor een echte liefdesmenu en de
aanwezigen lieten het zich goed smaken. Weer dient een dikke proficiat naar
het jaarlijks Valentijn-comité en de centrale keuken te gaan !!!
Zaterdag 15 februari : aanstelling Prins Carnaval
In de namiddag werd het een heel gezellig feest bij de aanstelling van de Prins.
Ook onze bewoners konden hiervan meegenieten.

Maandag 17 februari : bib. en netbal Barkendeir
Voor de bibliotheek komen er geen nieuwe geïnteresseerde lezers bij, voor
vraag en aanbod wordt altijd wel rekening mee gehouden.

Dinsdag 18 februari : winkeltje , hand- en voetmassages ’t Gelaag
Vandaag kozen 5 van onze bewoners van ’t Gelaag voor de handmassage. Sommigen begonnen zelfs te knikkebollen van ontspanning. Intussen trok animatrice Inge rond met de bestellingen van en voor het rijdend winkeltje.
Woensdag 19 februari : gebedsdienst en quiz, prins en prinses
’s Morgens hielden we gebedsdienst aan het podium met Diaken de Sloover en
aan de vooravond van Aswoensdag en de Vastenperiode. Er was heel wat over
en weer te sjouwen met materiaal. ’s Middags hielden we immers onze Carnavalquiz en verkozen we ook onze eigen Prins en Prinses. Zij werden van de nodige gewaden en hoofdtooi voorzien. Prins wordt Jozef Vleeschouwer en Prinses
onze eigenste Georgette Lippens. Proficiat en ALAAAF !! Intussen wonnen de
Kalseistoempers deze plezante kwis met 6 punten voorsprong op de Gelagenaars en snoepten we in de pauze van een lekker advocaatje met slagroom. En
trainden we voor het kwistreffen met De Reiger. ‘k Wist het wel ……… dat wordt
onze leuze !
Babiel - maart 2020
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In de namiddag reden we richting WZC De Reiger om een match netbal te spelen. We waren er allemaal klaar voor en het bleef tot op het laatste spannend
maar helaas heeft ’t Blauwhof niet gewonnen. De winnaars de bewoners van
WZC De Reiger. Van harte gefeliciteerd!!!!!

Donderdag 20 februari : reminisceren : babbelen over vroeger

Met één bewoonster werkten we een uurtje rond haar eigen ‘tijd van vroeger’.
Boeiend, ontroerend en mooi en wat al herinneringen komen er boven ! Oude
foto’s, boeken en onze computer zijn een goed hulpmiddel om eens in het eigen verleden te duiken !
Vrijdag 21 februari : zingen 't Gelaag en Rummikub
Bekende liedjes werden uitbundig door onze bewoners gezongen. Ze waren
heel enthousiast. Na het zingen werden de stembanden gesmeerd met een
drankje naar keuze. Als afsluiter speelden onze bewoners nog een kort balspel.
Maandag 24 februari : Carnavalfeest

WZC 't Blauwhof

We verwelkomden Keizerin Brigitte en Prins Carnaval met hun intrede.
Alle leden van de Orde van de Bakstenen werden aan alle aanwezigen voorgesteld. Aansluitend werd het optreden van Rudy Jones aangekondigd en kon het
feest beginnen. De sfeer zat er al snel heel goed in. Het was weer genieten en
feestvieren!
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Even over denken
'Hoop doet leven' en met het krokusverlof, de carnavalsdrukte en Aswoensdag
net achter de rug bieden we u dit Babieltje aan. Om van te snoepen, ook al
mogen we dat eigenlijk niet meer de komende veertigdagen. Zoals in ons kruiswoordraadsel gezegd : 'maart roert zijn staart' ... en tijdens deze levendige
maand kijken we stilaan uit naar Pasen, dit jaar pas half april !! Onze kijk op
de wereld kan er alleen maar op verbeteren als de brillenbus komt (4 maart !!)
en we houden een gebruikersraad op 3 maart, de dag ervoor waarop uzelf en
uw familie van harte zijn uitgenodigd. We hebben logopedie-dag, Vrouwendag,
Vaderdag en zorg-dag in deze maand van St. Jozef. We gaan onder meer op uitstap naar de Centrale Keuken, op cultuurmatinee en voor een deel van onze
bewoners hebben we weer een heerlijk ontbijtbuffetje te goed. En de 29ste
zetten we het zomeruur in. Laat de vogeltjes maar fluiten !! En let op de bloemetjes en de bijtjes : ze zijn er al vroeg bij dit jaar.

Vrijwilligersnieuws
Tevens staan we even stil bij het overlijden van chauffeur Cyriel Smet die op
20 januari overleed en waarop we jarenlang beroep konden doen bij onze uitstapjes.
De jaarplanning staat op punt en we kijken uit naar het vrijwilligersfeest op 20
maart en onze eerste vergadering 25 maart om 10.30u.

Banaan van het jaar ??
Wij troffen een heel biezonder en zeldzaam exemplaar aan,
eigenlijk een soort Siamese tweeling, waarvan we u graag laten meegenieten !
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Wij verwelkomen mevrouw Marleen De Ruelle bij onze 'toog-ploeg’. Zij heeft
heel wat horeca-ervaring en zal op dinsdagnamiddag samen met Martine en Eddy de honneurs waarnemen in de cafetaria . Wij wensen haar van harte een fijne werktijd in het team toe. Proficiat Marleen en welkom !

Agenda WZC ‘t Blauwhof
Maandag 02 maart
09u00 Rijdend winkeltje
10u15 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 03 maart
10u30
14u00
13u30
14u30

Gebruikersraad
Individuele activiteiten (‘t Gelaag)
Uitstap (Barkendeir)
Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)

Woensdag 04 maart
10u30 Gebedsdienst
14u00 Brillenbus
14u00 Wandelen (‘t Gelaag)

WZC 't Blauwhof

Donderdag 05 maart
14u30 Portretmachine
Vrijdag 06 maart

14u00 Bewegen (‘t Gelaag)
14u00 Tovertafel (Barkendeir)
Maandag 09 maart

14u00 Wafelbak jarigen (‘t Gelaag)
Dinsdag 10 maart
10u30 Individuele activiteiten (‘t Gelaag)
13u30 Zwemmen
14u00 Bingo (‘t Gelaag)
Woensdag 11 maart

10u30 Individuele activiteiten (‘t Gelaag)
13u00 Keukenbezoek (‘t Gelaag)
14u00 Snoezelen (‘t Gelaag)
Woensdag 18 maart
10u30 Gebedsdienst
14u00 Quiz in WZC De Reiger
14u00 Wandelen (‘t Gelaag)
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
Donderdag 19 maart

Vaderkesdag (Sint-Jozef)
14u00 Reminiscentie (‘t Gelaag)
Vrijdag 20 maart
14u00 Uno (‘t Gelaag)
Maandag 23 maart
14u00 Zangkoor (‘t Gelaag)
14u00 Rijdend winkeltje
Dinsdag 24 maart
08u00 Ontbijtbuffet 2 (‘t Gelaag)
14u00 Senioren matinée
Woensdag 25 maart
10u00
14u00
14u00
14u00
15u00

Uno (Barkendeir)
Rolstoelen
Wafelenbak (Barkendeir)
Wandelen (‘t Gelaag)
Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)

Donderdag 26 maart

10u30 Uno (Barkendeir)
14u00 Gitaaroptreden Muziek
in de cafetaria , 15u living

14u00 Snoezelen

Donderdag 12 maart

14u00 Knutselen (‘t Gelaag)
14u00 Netbal (Barkendeir)

(‘t Gelaag)

14u00 Snoezelen
Vrijdag 13 maart
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)
Maandag 16 maart
10u15 Bibliotheek
14u00 Netbal
Dinsdag 17 maart
Dag van de Zorg
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Vrijdag 27 maart

Maandag 30 maart
14u00 wandelen
14u00 Bingo (Barkendeir)
Dinsdag 31 maart
10u30
10u00
14u00
17u00

Individuele activiteiten (‘t Gelaag)
Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
Netbal
Hot-dogs (Barkendeir)
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Jarigen in maart
Maria Maes

K 005

06 maart

88 jaar

Rosette Van Damme

K 029

19 maart

81 jaar

Maria Eeckhout

K 001

25 maart

79 jaar

Nelly Roels

K 135

28 maart

82 jaar

Emma De Winter

K 152

31 maart

94 jaar

Welkom
WZC 't Blauwhof

Herman Foubert
k 138
03 februari 2020

Roger Van Mele
k 148
13 februari 2020
Yvonne Pauwels
k 006
14 februari 2020

Sonja Buytaert
k 017
24 februari 2020
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Hebben ons verlaten
Marcel Ternest
k 006
28 januari 2020

Gaston Goossens
k 148
05 februari 2020

WZC 't Blauwhof

Rita De Nil
k 017
10 februari 2020
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Jarigen in maart
Flat 364

05 maart

87 jaar

Franciscus Van Hoeywegen

Flat 119

08 maart

85 jaar

Jeanne Anné

Flat 130

09 maart

82 jaar

Josée Noorts

Flat 001

09 maart

82 jaar

Julien Noens

Flat 127

11 maart

83 jaar

Oscar Van Buynder

Flat 010

16 maart

87 jaar

Christiane Van Damme

Flat 356

19 maart

71 jaar

Jozef Verheeken

Flat 011

20 maart

85 jaar

Lisette Abeel

Flat 243

25 maart

80 jaar

Jean Matthys

Flat 012

25 maart

88 jaar

Alice De Buyser

Flat 129

01 april

87 jaar

Nelly Teugels

Flat 238

03 april

80 jaar

Adrienne De Schepper

Flat 368

05 april

80 jaar

WZC 't Blauwhof

Julia De Cleen

GAW Elisabeth
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Een woordje van Isabelle
Na een periode van afwezigheid door ziekte ben ik terug volop aan het werk
en dat heeft mij zichtbaar deugd gedaan. Het voelde aan als “terug thuiskomen”. Ik hou er mij aan alle personeelsleden, vrijwilligers maar ook de
gebruikers van het LDC ‘t Achterpoortje te
danken voor de vele hartverwarmende
reacties die ik mocht ontvangen bij mijn
terugkeer! In het bijzonder wil ik wel
Jolien en Khadija oprecht bedanken voor
het overnemen van mijn takenpakket.
Het was voor mij een hele geruststelling
dat bij hen alles in goede handen was. De
tekst op de afbeelding komt dan ook vanuit het hart: JULLIE ZIJN inderdaad DE
BESTE!
Op zondag 1 maart is het NATIONALE COMPLIMENTENDAG. Voor velen onder
ons
hét ideale moment voor het geven van een compliment!

LDC 't Achterpoortje

Eigenlijk is er geen beter cadeau om te krijgen dan een welgemeend compliment. De ontvanger van een compliment voelt zich gewaardeerd en voelt zich
op slag een héél stuk beter. Hij/zij krijgt als het ware positieve energie, wordt
instant-blij en fleurt op.
Het geven van complimenten klinkt zo vanzelfsprekend, maar wist je dat het
in de praktijk maar bitter weinig gebeurt? Ik hoop dat ook jij iemands dag zal
kleuren en hem/haar zal verrassen met een compliment. En laat ons dat niet
enkel doen op 1 maart, maar op geregelde tijdstippen. Iedereen geniet mee
wanneer de sfeer opperbest is, toch?
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Ik was er “geire” bij
Dit was … februari 2020
Dinsdag 4 februari: Curling
Veel belangstelling voor onze curling, dé ideale combinatie van bewegen en
gezellig samenzijn. Het werd een nek-aan-nek race, maar team blauw won met
een klein verschil, 1335 tegen 1325 punten. Hou jij ook van sport en spel en wil
je je eens goed amuseren? Speel dan volgende keer mee! De geroutineerde
spelers en onze vrijwilliger leggen je met plezier de eenvoudige spelregels uit.

Donderdag 6 februari: Alcoholvrije cocktails maken
Mocktails zijn een hip alternatief voor alcoholische drank.
De deelnemers maakten 3 verfrissende cocktails zonder alcohol;
-Virgin Mojito, een drankje op basis van muntblaadjes
-Fuzzy Navel, een heerlijk fruitige cocktail met perziksmaak
-Spaanse Sangria, hét zomerdrankje bij uitstek en makkelijk
klaar te maken
Het was een plezante namiddag en we bezorgden de deelnemers
een zomers gevoel.

RECEPT: FUZZY NAVEL






150 ml sinaasappelsap
60 ml perziknectar
5 ml Orgeat siroop
Schijfje sinaasappel, limoen of citroen
Ijs

Vrijdag 7 februari: Covery “Valentijn”
Veel liefde en warmte tijdens deze Valentijns-special van Covery. Het publiek
was in het begin aan het fluisteren, vol spanning en ongeduld druk speculerend
over wat hen deze keer te wachten stond. Het werd een zalig, spetterend
optreden met een torenhoog ambiancegehalte. De artiesten waren prachtig
gekleed zoals échte supersterren. Toen de “lustige nonnetjes” opkwamen, ging
het dak er helemaal af. Dat ze “grote ballonnetjes” hadden was ook meteen
voor iedereen duidelijk :-) Er waren ontroerende nummers én schlagers, dus
voor elk wat wils. We onthouden vooral de boodschap van André Hazes junior:
we pakken alles wat we kunnen!
Babiel - maart 2020
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Doe het ijs, het sinaasappelsap, de perziknectar
en de siroop in een glas en roer tot het geheel
gemengd is. Werk af met een schijfje sinaasappel, limoen of citroen en een beetje geplet ijs.

LDC 't Achterpoortje
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Dinsdag 11 februari: Kookworkshop: Misérable en bokkenpoten
De kokinnen van dienst bereidden lekkere stukjes die iedereen deden watertanden. Maar proeven en smullen deden ze lekker zelf ! Eerlijk is eerlijk, dit
was kwaliteit met een grote K, want je zag het verschil écht niet met wat er
bij de bakker in de etalage ligt...Er werd professioneel werk afgeleverd!

Donderdag 13 februari: Rouw– en verliescafé Temse

Ik laat je los,

Jaar na jaar

Keer op keer,

Een pas opzij

Telkens weer

Steeds verder af,

Een beetje meer

Eeuwig dichtbij

Babiel - maart 2020
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In ons leven hebben we allemaal wel al eens een geliefde of een familielid
verloren. Dit is heel pijnlijk en moeilijk, maar het hoort bij het leven. We
hebben een rouw– en verliescafé georganiseerd. Het doel was niet om een
trieste sfeer te creëren, maar wel om steun te bieden tijdens een moeilijke
periode. Verdriet kan je overvallen en soms weet je dan niet goed bij wie je
terecht kan met je verhaal of kan je de juiste woorden niet vinden. Er waren
mensen die spontaan begonnen te praten over hun verlies. Het was heel
moedig van hen om hun verhaal met ons te delen.

Vrijdag 14 februari: Valentijn: koffie met gebak

LDC 't Achterpoortje

Ondertussen een traditie maar het blijft een top-activiteit. De
mensen genoten van dit gezellige moment met elkaar. Vind je het
ook jammer dat Valentijn voorbij is? Maar wat houdt ons tegen om elke dag
wat extra aandacht aan elkaar te schenken? Samen iets leuks doen, zo krijg je
al snel het gevoel dat het elke dag Valentijn is!
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Dinsdag 18 februari: muziekquiz
Zowel snelheid als kennis waren van doorslaggevend belang tijdens deze leuke
quiz. De deelnemers waren allen enthousiast. Team geel sleepte een mooie
prijs in de wacht, nl. een aantal drankbonnetjes om te verbruiken in onze cafetaria! Dat wordt genieten!

Woensdag 19 februari: Bloemschikken

Babiel - maart 2020
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Veel werklustigen deze keer. Zij gingen naar huis met een prachtig lineair
stukje bestaande uit wijmen, klimop, wilgentakken en een paarse bloem,
kortom...een topstukje waar ze nog lang plezier aan zullen beleven!

Vrijdag 21 februari: Dimoda: Modeshow
Dimoda presenteerde zijn lente– en zomercollectie.
Iedereen kwam weer gezellig snuisteren en shoppen
tussen de rekken. Felrood en koningsblauw zijn dé
trendkleuren voor de lente en zomer van 2020!
Een nieuw model voor heren was bv. de jeansbroek
met elastiek. Vele stukken zijn aanpast om het
draagcomfort van de hedendaagse modebewuste
senioren te verhogen.

LDC 't Achterpoortje

Dinsdag 25 februari: Kookworkshop: tajine: lamsvlees met pruimen
Khadija liet ons kennis maken met tajine, één van de
bekendste gerechten uit de lekkere Marokkaanse
keuken. Tajine wordt vooral voor stoofpotjes gebruikt,
waardoor de bereiding vrij veel tijd in beslag neemt. Tal
van combinaties zijn echter mogelijk zoals bv. lamsvlees
met dadels (of andere zoete vruchten), kip met olijven
en citroen of gehaktballetjes met tomaat. Khadija koos
voor lamsvlees met pruimen. Sommigen ontdekten een
nieuw smaakpallet: zoet én zout in één gerecht.

Om te vermijden dat je tajine breekt, dompel je de tajine best één nacht lang
volledig onder in water en smeer je de schaal en het deksel eenmalig aan de
binnenkant in met zonnebloemolie. Vul de schaal met water en laat ze
ongeveer een halfuurtje op een laag pitje op het fornuis opwarmen.
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Maandag 2 maart
14u00 tot 17u00 Kaarting
14u00 tot 17u00 Rummikub

Woensdag 18 maart
€ 1,50

Dinsdag 3 maart
09u30 tot 10u30 Stoelyoga
14u00 tot 16u00 Curling
19u30 tot 20u45 Yoga

€ 2,50
€ 8,00

Woensdag 4 maart
09u30 tot 10u30 Stoelyoga
14u00 tot 17u00 Breiclub
Donderdag 5 maart

€ 2,50

09u30 tot 10u30 Stoelyoga
14u00 tot 17u00 Breiclub
14u00 tot 17u00 Bloemschikken
Donderdag 19 maart
14u00 tot 16u30 Film:Amour

€ 2,50
€ 5,00

Vrijdag 20 maart
09u00 tot 11u00 Babbelonië
14u00 tot 16u30 Gebruikersoverleg

sensibiliserende campagnes

18u30 tot 23u00 Schaakclub
Maandag 23 maart

14u00 tot 15u45 ECOlife:slim met afval

14u00 tot 17u00 Kaarting

€ 1,50

Vrijdag 6 maart
09u00 tot 11u00 Babbelonië
18u30 tot 23u00 Schaakclub

Dinsdag 24 maart
09u30 tot 10u30 Stoelyoga
19u30 tot 20u45 Yoga

€ 2,50
€ 8,00

Maandag 9 maart

Woensdag 25 maart

incl. koffie/versnapering

14u00 tot 17u00 Kaarting
14u00 tot 17u00 Rummikub
Dinsdag 10 maart

€ 3,00 14u00 tot 17u00 Rummikub

€ 1,50

Donderdag 26 maart

09u30 tot 10u30 Stoelyoga
14u00 tot 16u30 Kookworkshop

€ 2,50
€ 2,50
rode kool met varkenswangetjes
19u30 tot 20u45 Yoga
€ 8,00

Woensdag 11 maart
€ 2,50

09u00 tot 11u00 Babbelonië
18u30 tot 23u00 Schaakclub
Maandag 16 maart
14u00 tot 17u00 Kaarting
14u00 tot 17u00 Rummikub

€ 1,50

Dinsdag 17 maart
09u30 tot 10u30 Stoelyoga
19u30 tot 20u45 Yoga

€ 2,50
€ 8,00

14u00 tot 17u00 Bingo
€ 0,50/kaartje
Vrijdag 27 maart
09u00 tot 11u00 Babbelonië
18u30 tot 23u00 Schaakclub
Maandag 30 maart
14u00 tot 17u00 Kaarting
14u00 tot 17u00 Rummikub
Dinsdag 31 maart

€ 1,50

09u30 tot 10u30 Stoelyoga
19u30 tot 20u45 Yoga
Woensdag 1 april

€ 2,50
€ 8,00

09u30 tot 10u30 Stoelyoga
14u00 tot 17u00 Breiclub
Vrijdag 3 april

€ 2,50

09u00 tot 11u00 Babbelonië
18u30 tot 23u00 Schaakclub
Maandag 6 april
14u00 tot 17u00 Kaarting
14u00 tot 17u00 Rummikub
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09u30 tot 10u30 Stoelyoga
14u00 tot 17u00 Breiclub
Vrijdag 13 maart

14u00 tot 17u00 Breiclub

Dit wordt maart 2020...
Vergeet niet om je vooraf in te schrijven voor de activiteiten bij de medewerkers van LDC ’t Achterpoortje. Kan je toch niet komen, annuleer dan tijdig. 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.
EXTRA LESSEN STOELYOGA
Een stoelyogales bestaat meestal uit ontspannings- en ademhalingsoefeningen, rek- en strekoefeningen, versterkende
oefeningen, lichaamshoudingen, concentratietechnieken en
meditatie. Het is een vorm van bewegen die voor iedereen
toegankelijk is. Een les is erop gericht om spieren en
gewrichten soepeler te maken en je leert spanning los te
laten en je concentratie en motoriek te verbeteren. Vanaf
maart elke DINSDAG én WOENSDAG (uitgezonderd schoolvakanties). Er is géén les op 25/03, 29/04 en 27/05. Je
bent van harte welkom van 09.30 tot 10.30 uur in de activiteitenruimte van ons LDC. De les kost € 2,50.

LDC 't Achterpoortje

Donderdag 5 maart: workshop ECOLIFE: Slim met afval
Deze workshop wil de afvalberg verkleinen en de inhoud van je portemonnee
vergroten. Want afval verwerken kost geld en afval vermijden betekent geld
uitsparen. Elke deelnemer krijgt afvalkaarten en probeert die selectief te
verwijderen door vragen te beantwoorden. Vragen en uitleg over voorkomen,
sorteren en inzamelen komen aan bod. De begeleider vertrekt van de kennis
en ervaring van de deelnemers en bouwt daarop verder met nuttige tips en
informatie. Laten we met z’n allen ons steentje bijdragen voor een groenere
planeet aarde en hang alvast een lijstje aan je prikbord met jouw specifieke
vragen rond afval. Iedereen heeft toch wel al eens getwijfeld over wat juist in
welke sorteerbak of zak moet? De workshop start om 14.00 uur en de kostprijs
is € 3. Koffie met versnaperingen wordt aangeboden bij deelname.

Dinsdag 10 maart: Kookworkshop: rode kool met varkenswangetjes
Ditmaal toveren we een Vlaamse klassieker op tafel.
We gaan aan de slag met smeuïg varkensvlees dat smelt op
de tong. Schrijf je zeker in! We beginnen om 14.00 uur in
het kidsresto en je betaalt € 2,50.
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Woensdag 18 maart: Bloemschikken: paasstuk
Bloemschikken is een populaire hobby. In februari namen maar liefst 20 bloemschikkers deel aan de les. Ditmaal maken we met de groep een paas-stuk.
Betaal € 5 bij inschrijving en geniet thuis na van uw prachtige creatie. Schrijf
wel tijdig in, zodat we voor iedereen het nodige materiaal kunnen voorzien.
De lesgeefster verwacht je om 14.00 uur.

Donderdag 19 maart: Film: Amour
Combinatie van drama en romantiek van Michael Haneke
en winnaar van de Palme d’Or op het filmfestival van Cannes.
Georges en Anne zijn twee oud-pianoleraren. Hoogopgeleid,
beschaafd en met elkaar vergroeid. Je kan zien dat ze samen
lang en gelukkig hebben geleefd. Anne krijgt een beroerte,
raakt de controle over haar lichaam kwijt en vervolgens over
haar geest. De liefdesband binnen de familie wordt bijgevolg
danig op de proef gesteld. Afgezien van één scène in het
begin speelt alle actie zich af in het appartement van het
tweetal. Je kan gratis genieten van deze film, maar geef je
naam zeker op bij één van de medewerkers. De voorstelling
start om 14.00 uur.

Vrijdag 20 maart: Gebruikersoverleg

MEDEDELING : woensdag 25 maart: cafetaria open vanaf 11.00u

Aangezien er op 25/03/2020 een teamoverleg werd ingepland voor de medewerkers van het LDC, zal de cafetaria pas open zijn vanaf 11.00 uur. Dank voor
het begrip!
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Maak van de gelegenheid gebruik om opnieuw je stem
te laten horen en werk zo constructief mee aan de
continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Er is voor ons geen beter klankbord dan onze
gebruikers! Heb je opmerkingen omtrent sensibiliserende campagnes binnen ons LDC? Laat het ons weten, dan
kunnen wij ermee aan de slag. Maar ook wanneer u van
mening bent dat alles prima verloopt, vernemen wij
dat graag! Het gratis overleg begint om 14.00 uur.
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