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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Vies – heks 

2. Europeaan – ton 

3. Dief – muzieknoot 

4. Neer – taart 

5. Rund – persoonlijk voornaamwoord – 

luister  

6. Voorzetsel – deel v.h. been 

7. Vaas voor bloem – gesloten – middel-

baar onderwijs 

8. Overgangsgeld – milliliter – reeds 

9. Ieder – slede 

10. Korenvruchtdeel – overloop in een 
huis  

Horizontaal : 

1. Ruil voor geld – achter 

2. Hoon 

3. Papa – ronde 

4. Vriendinnetje – laatstleden 

5. Daar – tak van een boom – 

boze vrouw 

6. Oude munt – holle schaal 

7. Ruimte 

8. En volgende – niet leeg – 

muzieknoot 

9. Dorpje bij Waaslandhaven – 

boodschap 

10. . Oogziekte - Spaanse uit-
roep  

Onze septemberpuzzel 
werd gewonnen door Al-
berick Smets k 026 uit 
Woonzorgcentrum De Rei-
ger. Proficiat 
Veel succes bij deze puz-
zel. 
En vergeet niet jullie op-
lossingen binnen te bren-
gen. 
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Uit de Oude doos 
Het was wat zoeken deze keer maar we vonden toch nog een leuke foto uit het 

oude Sint-Modestus in Steendorp, waar reeds sinds lang ook een bejaardenkoor 

actief was, zoals u kan zien in de toenmalige feestzaal, ongeveer op de plaats 

waar nu het beeld van Roland Rens staat. Want als u het nog niet wist : de wan-

delpaden in de voortuin van ’t Blauwhof volgen de oude funderingen van Sint-

Modestus. En we voegen er ook nog een prentje uit de Sanderus geïllustreerde 

atlas van Vlaanderen bij van het eerste Blauwhof en dat was werkelijk een 

reusachtig plezierkasteel, een buitenverblijfje zo wat uit de tijd van Rubens !  



Babiel - oktober 2016  5 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Van 29 op 30 

oktober 

draaien we 

de klok een 

uurtje terug 



6  Babiel - oktober 2016 

A
lg

e
m

e
e
n
 

Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 23 augustus : Ontbijtbuffet3de verdiep (K301-315) 

De zon was al vroeg van de partij, dus het vakantiegevoel was zeker aanwezig. 
Met 16 bewoners schoven we aan bij het buffet, het zag er zalig uit. Eerst een 
glaasje fruitsap en dan konden we aanschuiven of werden we bediend. De ei-
tjes naar keuze werden ter plaatse gebakken, gekookt of geroerd. Er werd ge-
smuld van al dat lekkers en na twee uur keerden we voldaan terug naar onze 
kamer. Het middagmaal werd weinig aangeroerd. Volgens onze bewoners moch-
ten we de dag nadien al terug met een buffet klaarstaan!   Heerlijk om te zien 

hoe ze ervan genoten hadden. 

 

 

 

Maandag 29 augustus : Verjaardagsborrel 

Verjaardagsborrel voor de jarigen van juli en augustus.  
Een hele bende met een goed humeur was van de par-
tij.  We genoten van een hapje en een drankje in onze 
feestzaal.  Renaat Permentier heeft zelfs voor de hele 
groep gezongen, het was een gezellige boel.  De namid-
dag vloog voorbij en we gingen met z’n allen voldaan 

huiswaarts. 
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Dinsdag 30 augustus : Uitstap mannenclub 

Uitstekend weertje vandaag om op uitstap te gaan!  Ons einddoel was recrea-
tiedomein “de Ster” in Sint-Niklaas.  Daar aangekomen poseerden we eerst voor 
een foto naast Reynaart de vos, en nadien namen er enkele mannen het trein-
tje om rond het domein te rijden terwijl de anderen een wandeling maakten.  
Deze verliep via de bossen naar de “kleine” dierentuin om zo langs de vijver te-
rug te komen.  En amai…zoveel grote vissen die we zagen in het water!  Daarna 
verzamelden we terug allemaal samen in het “Kookpotje”.  Zalig was dat op 
het terras en we werden ook vlotjes bediend, een goed pintje, een lekkere 
pannenkoek of ijsje!  Jammer dat het gauw tijd werd om richting de Reiger te 

gaan want anders bleven we zeker en vast zitten!! 

Dinsdag 30 augustus : Oma’s koken 

Omdat het zo warm was deze week, hadden we helemaal geen zin om echt let-
terlijk veel te “koken” en kozen we dus voor twee koude bereidingen.  Eerst 
een gazpacho en daarna een fris slaatje.  Een gazpacho is een koude soep naar 
Spaanse traditie.  Veel tomaten te snijden, wat paprika, komkommer …en dan 
veel kruiden om het brouwsel op smaak te brengen. Na het proeven was het be-
sluit van de kokende oma’s : niet slecht, maar toch liever een warme soep. Het 
slaatje, gewoon met sla, tomaat, spekjes en geitenkaas, bleek nogal zout door 
het spek. Ja, niet alles kan altijd even goed geslaagd zijn, maar toch waren al-

le bordjes weeral leeggegeten ! 

Donderdag 1 september : Gebruikersraad 

Voor de derde keer dit jaar hebben we een gebruikersraad gehad. Er was een 
mooie opkomst van bewoners en familieleden. Alle opmerkingen en vragen wer-
den gesteld en zo goed mogelijk beantwoord. Het verslag hangt uit op elke ver-
dieping aan de liften. Iedereen is welkom op de volgende gebruikersraad op 

donderdag 1 december om 14.30u in de feestzaal. 
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Dinsdag 6 september : Ontbijtbuffet 3de verdiep (K316- K331) 

Zoals beloofd, zullen alle bewoners om beurt een kans krijgen om mee te doen 
aan het ontbijtbuffet en deze keer was dus de tweede helft van het derde ver-
diep aan de beurt. Het was een aangename voormiddag voor deze bewoners 

om uitgebreid te ontbijten en gezellig samen te zijn. 

 

Donderdag 8 september : Film 1ste verdiep 

Vandaag trokken we met onze dvd-speler naar het 1ste verdiep. We kozen voor 
een oudere film met Marlène Dietrich, namelijk ‘The Garden of Allah’. Het 
verhaal gaat over een monnik die het klooster is ontvlucht en de liefde vindt 
bij een mooie rijke dame. Ze beleven een mooie romance, maar uiteindelijk 
kiest hij toch terug voor het klooster. Een goede film met een ontroerend ein-

de. 

Zondag 11 september : Reigerfeest 

Het jaarlijkse eetfestijn lokte ook dit jaar weer veel volk en dat vinden we na-
tuurlijk altijd heel leuk voor onze bewoners!  Zoals gewoonlijk werd er lekker 
gesmuld van de beenhesp en het goed gevulde groentebord en dit alles samen 
met een goed glaasje wijn, bier of ander vocht.  In de gang kwam de lekkere 
geur van de wafeltjes ons tegemoet en ietsje verder kon je het gewicht van 
ons varken raden in ons gokspel.  De enveloppen van de tombola vlogen ook de 
deur uit en op het einde van de dag bleek iedereen tevreden, bewoners, fami-

lie, vrijwilligers en personeel! 
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Dinsdag 13 september : Zanguurtje 

Weer een hele warme dag vandaag maar toch ging ons zanguurtje door in onze 
“koele” ruimte “den ergo”!  Vele zangers en zangeressen waren toch present 
en ons Jeanneke aan het orgel ook natuurlijk!  Weeral een uurtje dat veel te 

rap voorbij was…  

Donderdag 15 september : Kiemen 

Het was weer tijd voor onze maandelijkse kiemsessie. Iedereen was trouw op 
post. Iedereen keek goed of de afgeroepen nummers wel op hun kaart stonden. 

Uiteindelijk werd Blondine De Bruyne de winnaar. 

Vrijdag 18 september : liedjes van toen 

Wat was het weerom gezellig in onze zithoek toen we terug met onze oude mu-
ziekradio afkwamen.  Eerst luisterden we even naar een oude LP met vertellin-
gen van Paula Semers, dat was wel echt de tijd van toen…en nadien wat meer 

muziek zodat we toch een danske konden plaçeren!! 

Dinsdag 20 september : Oma’s koken 

De herfst is bijna in het land, dus kozen we vandaag voor herfstgerechtjes. Met 
biologische groenten uit de tuin van Kim maakten we een lekkere pompoen-
soep. Als dessertje hebben we appeltjes gestoofd met kaneel. We maakten er 
een lekker sausje bij van platte kaas, slagroom en karamel. Alles viel in de 

smaak! Iedereen ging tevreden terug naar boven. 
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Welkom 
 

 

 

 

 

 

Kortverblijf 

De Witte Josephine 

k 023 

30 augustus 2016 

Stoop Robert 

k 031B 

25 augustus 2016 opname 

Seghers Maria 

k 414 

01 september 2016, opname 

20 september 2016 , terug naar huis 

Snellinckx Marie Louise 

k 414 

26 augustus 2016, terug naar huis 

Springer Hanna 

k 414 

21 september 2016 opname 
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Jarigen in oktober 

Meersman Leo K 311 02 oktober 89 jaar 

Smet Livina K 323 07 oktober 86 jaar 

Van Bosch Olga K 024 10 oktober 103 jaar 

Scherrens Hans K 328 11 oktober 75 jaar 

Van Bruysel Firmin K 126 11 oktober 89 jaar 

De Leenheer Josepha K 206 14 oktober 95 jaar 

Verhaegen Jozef K 331 15 oktober 89 jaar 

Vanden Kerkhof Carolus K 115 18 oktober 95 jaar 

Smets Alberick K 026 20 oktober 80 jaar 

Goossens Frans K 312 25 oktober 76 jaar 

Permentier Lisette K 027 25 oktober 88 jaar 

Engels Suzanna K 324 27 oktober 96 jaar 

Debruyne Hubert K 203 28 oktober 72 jaar 

Buyens Maria K 226 31 oktober 79 jaar 

    

Van Hove Maria K 211 04 november 80 jaar 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van SFG residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

uur en verdiep in roze =  activiteit enkel voor de meer hulpbehoevende bewoners 

 

10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Ronde tafelspelen 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet 2de verdiep 
            ontbijtbuffet in de dagzaal van het 
            2de verdiep voor kamer 201 tot 214 

14u30  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Modeshow Dimoda                 * & ** 
            in de feestzaal, modeshow met 
            mannequins. Geen koopverplichting. 
            Iedereen welkom vanaf 14u. Koffie  

            en thee is voorzien. 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Spel (2de verdiep) 
14u30  Liedjes van toen 
           (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Kamerbezoekjes 
13u00  Olga Van Bossche 103 jaar 

14u30  Crea (knutselen (2de verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Yoga (4de verdiep) 
14u00  Wafelbak i.s.m. OKRA 
            De vereniging OKRA Temse komt voor 
            ons wafels bakken, dit gaat door in 

            de feestzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen langs alle 

            deuren met hun koopwaar 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Kiemen 

           Bingo in de feestzaal, koffie is 

           voorzien 

14u30  Snoezelen (bewoners gelijkvloers) 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

Dinsdag 04 oktober 

Maandag 10 oktober 

Dinsdag 11 oktober 

Woensdag 05 oktober 

Donderdag 06 oktober 

Woensdag 12 oktober 

Maandag 03 oktober 

Vrijdag 07 oktober 

Donderdag 13 oktober 

Vrijdag 14 oktober 

Maandag 17 oktober 
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Woensdag 02 november 

 

09u30  Ateljee 

10u00  Kamerbezoekjes 

10u00  Yoga (4de verdiep) 

14u00  Oma’s koken 

           Koken voor alle geïnteresseerden, in 

           het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

            In de dagzaal, iedereen die muzikaal 

           is aangelegd is welkom 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Bal populaire (1ste verdiep) 

            zingen en dansen in de dagzaal 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           Nieuw gerechtje proberen. 

           Voor bewoners 1ste verdiep 

14u00  Verjaardagsborrel 

           Jarige van september worden verwend 

            met een natje en een droogje 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Uitstap Matinée : Lisa del Bo 

           Optreden van Lisa Del Bo in de Emiel 

           Naudtszaal te Elversele. Koffie en  

           gebak inbegrepen, er wordt voor 

           ingeschreven 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen langs alle 

            deuren met hun koopwaar 

13u00  Loopband 

 

10u00  gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Film (2de verdiep) 

            In de dagzaal 

14u30  Snoezelen 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Kookactiviteit 
           (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           Brugdag 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Heilige Mis voor onze overledenen 
           In de feestzaal, mis voor onze 

           dierbare overledenen 

 

10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Prijzenkiemen 
          Beloning na zes maanden bingo spelen 
           Iedereen prijs. Start in de feestzaal 

           om 14u00. 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Liedjes van toen 
           bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Woensdag 19 oktober 

Donderdag 20 oktober 

Vrijdag 21 oktober 

Dinsdag 18 oktober Woensdag 26 oktober 

Maandag 31 oktober 

Dinsdag 25 oktober 

Maandag 24 oktober 

Donderdag 27 oktober 

Vrijdag 28 oktober 

Dinsdag 01 november 

Vrijdag 04 november 

Donderdag 03 november 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 22 augustus : ergowerkjes 

Dat zijn allerlei slimme oefeningetjes en spelletjes om tegelijk onze handen, 
vingers en onze geest in vorm te houden. Er wordt van alles uitgezocht en ge-
puzzeld via allerlei kleine en grote werkjes. 

Woendag 24 augustus : megabingo en afscheid Julie 

In de ergo is het koel genoeg voor een spelletje megabingo, waar iedereen van-

daag met een stuk mooi porselein naar huis kon, want er is voor iedereen prijs.  

En vandaag nam Julie afscheid van ons, na een maand hard werken. We zullen 

ze missen maar ze zal nog wel eens op bezoek komen. Bedankt en een dikke 

proficiat. 

Donderdag 25 augustus : uitstapje open afdeling 

Met de heersende hittegolf was het natuurlijk niet verantwoord om op uitstap 

te gaan omdat de temperaturen toch opliepen tot bij de 34 graden. Er werden 

daarom in deze zwoele zomerdagen broebelbadjes en –kuipen en  broebel-

zwembadjes gezet om voor wat extra verkoeling te zorgen. 

Maandag 29 augustus : wandelmiddag 

Het was wat menselijker weer en zo deden we een wandelingetje in onze voor-

tuin om eens naar de petanquers te gaan kijken. 

Dinsdag 30 augustus : zangkoor 

En dat was heel gezellig en niemand heeft deze keer gevoeld dat onze aircon-

ditioning stond te blazen en dat is altijd een goed teken. Een uurtje was vlug 

voorbij en de dirigent zag dat het goed was …. 

Woensdag 31 augustus : advocaat maken 

Of de kip er eerst was of het ei : dat zullen we wel nooit aan de weet komen. 

Maar 60 eieren, 3kg poedersuiker, 300 gr vanillesuiker, een liter alcohol en 5 

blikken Nestlé later was ons gezonde godendrankje klaar voor een klein proef-

ke en nu staat hij op te stijven in de koeling, voor hij in de potjes verdwijnt en 

uiteindelijk : in jullie magen. ’t Is straffen toebak, vooral die kip van Michiel 

die elke dag … 25 eieren legt … 

Donderdag 01 september : snoezelen 

Een drietal residenten kwam vanmiddag ontspannen en genieten op ons snoe-

zelbed.  

Vrijdag 02 september : wandelmiddag 

Een wat frisser dagje kan toch eens deugd doen. We wandelden nog wat in de 

tuin. Eigenlijk is het een beetje ideaal picknickweertje vandaag. Misschien een 

ideetje voor een volgende keer ?  
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Maandag 05 september : Rijdend winkeltje 

Ronny was weer van de partij om goed voor zijn klanten te zorgen en die heb-

ben weer een voorraadje van al hun wensen in huis. 

Woensdag 07 september : wandelmiddag 

Zolang het weer het nog toelaat proberen we nog zoveel mogelijk met onze be-

woners naar buiten te gaan. Eens een frisse neus ophalen. 

Maandag 12 september : gezellig samenzitten 

De vakantie zit er op. Inge (animatirice) is 2 weken op verlof geweest waarvan 

1 week Portugal. Dit is leuk om er over te praten en om zo te horen bij onze 

bewoners naar welke landen ze vroeger gingen reizen. Mooie liedjes duren niet 

lang en aan alles komt een einde!!!!! 

Maandag 19 september : Kamerbezoek  

Af en toe een kamerbezoekje brengen daar kunnen onze bewoners van genie-

ten. Om  onze  bewoner de kans te geven om wat  meer te  vertellen voor als 

het wat moeilijker gaat. Men voelt dit wel aan dat sommige van onze bewoners 

daar behoefte aan hebben. Daar maken we graag tijd voor. 

Donderdag 22 september : geheugenspel 

Vandaag gaan we ons geheugen nog eens trainen in verband met school. Wat 

kunnen we ons nog herinneren? De streken die we uithaalde of was jij iemand 

die heel aandachtig de les bijwoonde. Ja, ja, we komen het misschien wel te 

weten.  

Vrijdag 23 september : sjoelen 

We gaan nog eens oefenen want maandag starten de volkspelen. Dat onze be-

woners  toch een beetje zijn voorbereid. 
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Vrijwilligersnieuws 
Onze chauffeur André neemt afscheid na heel wat jaren dienst en vele ritjes. 

André, bedankt voor al die kilometers en het vele hard labeur met in- en uitla-

den. Op 29 september zitten we bijeen met al onze helpers voor de bespreking 

van ons najaar en het schijnt dat er enkele acteurs en zangeressen weeral klaar 

staan voor een surprise- optreden voor één of andere show hier in de buurt. 

Onze vrijwilligers krijgen ook wat vorming : theorie brandveiligheid op 27 okto-

ber, handhygiëne en nog meer. Achter onze toog zijn er ook wat veranderingen 

in de dienst, daarover vertellen we iets meer in een volgend nummer. Beste le-

zer, hebt u tijd en zin om u ergens voor in te zetten : dan bent u als vrijwilliger 

altijd welkom bij ons in ’t Blauwhof !  

Even over denken 
Als dit Babieltje uitkomt is het begin oktober en is de herfst daar. De dagen 

korten stilaan in en de natuur zit vol kleuren en geuren en we kunnen lange 

wandelingen maken terwijl we met onze voeten door de herfstbladeren ritsen. 

De vogeltjes vertrekken stilaan naar warmere oorden en we maken plannen 

voor de periode die voor ons ligt. We denken aan warmte en gezelligheid in 

huis. Ons huis is het Blauwhof en die warmte en gezelligheid willen we jullie 

met heel onze ploeg ook bieden in de tijd die voor ons ligt. Geniet er maar 

van, want er is van alles op til en we staan voor jullie klaar !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

14u00  Huishoudelijke ( gelijkvloers) 

14u00  Volksspelen 

 

14u00  Wandeluurtje ( gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 
14u00  koekjesbak / Advocaat 

           ( gelijkvloers) 

 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

14u00  Volksspelen 

 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

14u00  Hond op bezoek 

 

14u00  Optreden Big Band Amor 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Uno 

15u30  Kamerbezoekjes (gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 

 

14u00  Snoezelen / Nagels (gelijkvloers) 

13u00  Uitstap 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

14u00  Wafelbak jarigen 

 

14u00  Cinema Roxy 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Clown 

 

14u00  Ergowerkjes 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Rolstoelbeheer 

14u00  Kaartspel 

 

14u00  Over vroeger 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Voorleestheater 

 

14u00  Najaarsquiz 

 

14u00  Verjaardagskaartjes 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 

Dinsdag 04 oktober 

Vrijdag 07 oktober 

Donderdag 06 oktober 

Donderdag 13 oktober 

Woensdag 05 oktober 

Woensdag 12 oktober 

Maandag 03 oktober 

Donderdag 27 oktober 

Maandag 24 oktober 

Vrijdag 28 oktober 

Woensdag 26 oktober 

Maandag 31 oktober 

Woensdag 19 oktober 

Donderdag 20 oktober 

Maandag 10 oktober 

Dinsdag 25 oktober 

Vrijdag 14 oktober 

Maandag 17 oktober 

Zondag 09 oktober 

Dinsdag 18 oktober 

Dinsdag 01 november 

Woensdag 02 november 
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Jarigen in oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in oktober 

 

Maes Yvonne K 016 13 oktober 90 jaar 

    

Anné Maria K 026 04 november 87 jaar 

De Wilde Betty Flat 016 05 oktober 79 jaar 

Leemans Godelieve Flat 127 10 oktober 77 jaar 

Dusar Marie-José Flat 247 11 oktober 89 jaar 

De Maeyer Armand Flat 369 17 oktober 87 jaar 

Foubert Daisy Flat 126 23 oktober 78 jaar 

Verleyen Marcel Flat 130 25 oktober 86 jaar 

Van den Branden Achiel Flat 240 26 oktober 84 jaar 

G
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Info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even jullie op de hoogte stellen dat het dienstencentrum 3 dagen sluit in de 

herfstvakantie vermits de gemeente 3 dagen verlof heeft. 

 

Het sociaal seniorenrestaurant en het dienstencentrum zal dus gesloten zijn op: 

 

Maandag 31 oktober, dinsdag 1 november EN woensdag 2 november 2016. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Kristof De Kock 

Centrumleider LDC ’t Achterpoortje 

 

Dus reserveren voor donderdag 3 november ten laatste op vrijdag 28 oktober !!! 

 

 



Colofon 
Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 

‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Residentie Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel is een 

realisatie van het samenwerkingsverband tussen Gemeentebestuur Temse, OCMW Temse en Ouderenadviesraad Temse. 

Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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