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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Aanpassing bezoekuren vanaf 26/10/2020
Het bezoek binnen WZC De Reiger wordt opnieuw aangepast, bezoek is nog mogelijk op volgende
momenten:
Maandag tot en met zaterdag: 14 tot 16u
Donderdagavond: 17 tot 19u.
Bezoek op zon -en feestdagen is niet meer mogelijk.
Bezoek buiten deze uren kan enkel worden toegestaan in zeer uitzonderlijke situaties en wordt aangevraagd bij de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende afdeling.
Reservatie voor deze bezoeken is opnieuw nodig. Dit kan enkel op het nieuwe nummer dat enkel
voor reservaties wordt gebruikt: 0473/56 67 48. Op andere nummers worden geen reservaties aanvaard!
Er kan iedere werkdag gebeld worden tussen 9 en 12u en tussen 14 en 16u, opgelet reservatie gebeurt minimaal 1 werkdag vooraf!
Voor bovenstaande maatregelen rekenen we op ieders verantwoordelijkheidszin en de strikte toepassing hiervan, enkel op deze manier kunnen we deze bezoekregeling blijven aanhouden.
De directie behoudt zich de mogelijkheid om , indien bezoekers deze regels niet correct toepassen,
bepaalde bezoekers de toegang tot de instelling te verbieden. Wij willen dergelijke maatregelen ten
allen tijde vermijden en hopen deze niet te moeten toepassen in het belang van onze bewoners!
Bezoek op de kamer
Deze algemene veiligheidsregels blijven van kracht:
1.
2.
3.

Ontsmet altijd je handen bij het binnenkomen in het woonzorgcentrum en op de afdeling
Draag steeds een mondmasker (door bezoeker zelf mee te brengen)
Respecteer de bezoektijden, zorg dat u het gebouw hebt verlaten bij het einde van het bezoekuur
4.
Ontsmet na het bezoek de tafel en stoel met de producten die voorzien zijn
5.
Volg de instructies van het personeel op en ga niet in discussie.
6.
Contacten in de buitenlucht genieten nog steeds de voorkeur
U bezoekt enkel uw eigen bewoner, het is niet toegestaan andere bewoners te bezoeken en zich nodeloos te verplaatsen binnen de instelling. Indien u met iemand van het zorgpersoneel wenst te praten, vragen wij hiervoor het noodoproepsysteem op de kamer te gebruiken en zich niet zelf naar de
verpleegpost te verplaatsen.
De directie.
Door de sterke stijging van de cijfers zijn er regelmatig aanpassingen aan de bezoekregeling. U
wordt hiervan op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief. Ofwel via e-mail, met de post of via onze website, www.sleutelzorgtemse.be
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Algemeen

Info

Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door !

Intussen is de vroegere parking van de zorgsite niet meer te herkennen … het is
een echte werf geworden. De cafetaria van WZC De Reiger is al eventjes verdwenen en er werd al een nieuwe ingang gecreëerd.
Ondertussen zijn de secanspalen en de berlinerwanden geplaatst en is het uitgraven van de bouwput begonnen. Dit zal ongeveer 3 à 4 weken duren en het
zal wel voor wat overlast zorgen, ook in de omliggende straten.
Er zijn afspraken gemaakt dat de straat elke dag zal gereinigd worden.
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Algemeen directeur met pensioen
Beste bewoners, residenten en gebruikers van onze diensten
Zoals jullie weten ben ik met pensioen vertrokken op 1 november maar sinds 9
oktober had ik mijn jaarlijks verlof opgenomen.
Het valt me zwaar om in deze moeilijke coronatijden te moeten vertrekken. Ik
had zo graag in de feestzaal van jullie allemaal afscheid genomen op een normale manier. Door een hand, kus of knuffel te kunnen geven. Maar helaas kan
dat niet, dat weten jullie ook.
Het waren mooie jaren en regelmatig stonden sommigen van jullie aan de deur
van mijn bureautje in De Reiger. Ik vond het altijd boeiend naar jullie verhalen
te luisteren en als er al eens een klacht was, probeerden we daar altijd samen
een oplossing voor te vinden.
Ik weet dat het voor jullie moeilijke tijden zijn omdat niets normaal is. Maar
het is de hoop die ons drijft, die ons verder doet leven en dan komt alles toch
weer goed.
Ik draag jullie een warm hart toe en wil jullie hartelijk danken voor de mooie
kaart die ik gekregen heb om mij veel geluk te wensen met mijn pensioen.
Ik wens jullie het allerbeste toe en geniet van de warme zorgen en van de
mensen in jullie naaste
omgeving.
Dirk De Clerck

Babiel—november 2020
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Algemeen

Afscheid van Dirk De Clerck,

Algemeen

Even voorstellen
INTERIM ALGEMEEN DIRECTEUR EN DIRECTEUR WOONZORG
Omdat de selectieprocedure voor een nieuwe algemeen directeur nog volop
aan de gang is, koos het bestuur van de Welzijnsvereniging er voor om tijdelijk
een beroep te doen op de expertise van de PROBIS Group. Hierdoor blijft de
aansturing van de organisatie in deskundige handen.

Maïté van der Bruggen is vanaf 1 oktober aangesteld als
Algemeen Directeur Ad interim voor de Welzijnsvereniging
Sleutelzorg.
Maïté is psychologe van vooropleiding en heeft gewerkt als
stafmedewerker P&O en directeur in een aantal woonzorgcentra en werkt binnen de PROBIS groep als adviseur en interim manager
Van harte welkom Maité!

Eerder verwelkomden we ook al Tine Van De Sompel die
Jean-Paul Elegeert vervangt gedurende zijn ziekteverlof.
Tine doet ook interim-management bij PROBIS en was in de
volle
coronacrisis
ook
actief
als
crisismanager.

Welkom Tine

Maité en Tine verdelen hun aanwezigheid over de werkweek zodat je steeds
één van beiden kan treffen in het woonzorgcentrum De Reiger.
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Horizontaal :
1. Muzieknoot - zeepwater - gezweer

1
2

2. Dorpsgenoot

3
4

3. Verkozene in Mons - muzieknoot - maanstand
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4. Bevel
5. Oudste - lidwoord (F.)
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6. Eetgevogelte
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7. Stad in USA - spelonk
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8. Lidwoord - Nederlandse slimmerik

10

9. Tweeklank - het gesprokene
10. Iijsus Nazareus Rex Iudaeorum
(eerste letters I is de grote i)

Verticaal :
1. Dwarshout - succesje

6. Harige bedekking

2. Luistervinkers (domme)

7. Achterste met een staart aan

3. Dun - smalle diepte

8. Energie Electrabel - dierenhok

4. Onbenullig mens - Poste Nationale - voegwoord
5. Onafhankelijke Ziekenkas - ruimte voor uw verstand
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10. Je kan er op zitten - Chinese munt
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9. André (zatten ...) - vrouwsnaam

Fijn dat we weer zoveel inzendingen mochten ontvangen
voor onze puzzel van september. De winnende fles gaat
naar Walter Mys die als enige
op 2 horizontaal en 7 verticaal
Sas en Saar invulde (en niet
Pas en Pamr). Proficiat Walter
en we wensen u allen weer
veel
plezier
met
onze
'winteruurpuzzel' !
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Algemeen

Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Maandag 28 september : Uitstap shoppingcenter (Lijsternest)
Met een tof groepje bewoners vertrokken we naar het Waaslandshoppingcenter
in Sint-Niklaas. Wat een geluk dat dit zo dichtbij is. Het is een echte “redding”
bij slecht weer … en dit was het dan ook vandaag. De regen viel met bakken
uit de lucht. Er waren enkele bewoners die op zoek waren naar iets van kledij
en dit dan ook vonden! Na een serieuze winkelroute werd het tijd voor de inwendige mens. Nog even lekker genieten van een heerlijke pannenkoek of een
ijsje en dan terug door de gietende regen naar huis! Toch weer een leuke namiddag!

Maandag 5 oktober: Kokkerellen Mezennest
Een echt guur weertje vandaag. Wij bleven lekker gezellig binnen en wat kan
er dan beter smaken dan een vers gebakken wafel! Eerst diende het deeg nog
gemaakt te worden, mits hulp van Maria kwam alles dik in orde. Tijd om de
wafelijzers heet te laten worden en onze wafelvrouw Linda stond al paraat om
te bakken. Met 3 wafelijzers hadden we direct 6 wafels tegelijk, zo ging het
wel vooruit! En het recept viel zeker in de smaak, er werd lekker gesmuld. Samen met een heerlijk tasje koffie, mmm!! Onze mensen hadden ook nog de
keuze wat ze erop wilden, suiker, confituur, een toepke slagroom of …goei boter … net als in de tijd van toen! En zo werd de druilerige dag toch nog een
feestdag!
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Dinsdag 6 oktober: Ontbijtbuffet Lijsternest (K201-K215)
Terug van weggeweest onze ontbijtbuffetten. We pikten vandaag de draad terug om gezellig onder elkaar te genieten van een uitgebreid ontbijt. De geuren
van vers afgebakken koffiekoekjes, de geur van eitjes met spek ……. De ganse
afdeling kon hiervan meegenieten. Wat hebben we dit gemist. Iedereen genoot
met volle teugen. Samen ontbijten doet dan ook meer eten! Niet getreurd iedereen komt aan de beurt.

Babiel - november 2020
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WZC De Reiger

Dinsdag 6 oktober: Bal populaire Mezennest
Onze oude platenspeler werd uit de kast gehaald en opgesteld in de gezellige
zithoek van de leefzaal op het Mezennest. Vele bewoners waren reeds aanwezig en keken er al naar uit welke platen we vandaag gingen boven halen. We
draaiden verschillende genres, voor ieder wat wils. En natuurlijk bleef het niet
alleen bij luisteren maar ook onze dansbeentjes zwierden we uit … het mag gezegd worden, onze bewoners lieten zich van hun beste kant zien!!

WZC De Reiger

Donderdag 8 oktober: Mannenclub
We besloten om onze mannenclub door te laten gaan op het Mezennest en
voorlopig in deze “bubbel” te blijven. Daar hier verschillende nieuwe
“mannelijke” bewoners kwamen wonen starten we met een kennismakingsspel.
Het was zeer interessant en onze mannen konden het allemaal wel erg goed
uitleggen! Het werd een leuke, boeiende namiddag voor iedereen!

Dinsdag 13 oktober: Voorlezen Mezennest
Gewapend met het boek “Meneer Doktoor, verhalen over leven en dood, lijf en
lust 1937-1964” trokken we naar de leefzaal van het Mezennest. In onze gezellige TV-hoek maakten we plaats voor wel 14 aandachtigen die ervoor zorgden
dat het een heel gezellige namiddag werd. Heel veel voorgelezen werd er niet
want bij elk onderwerp werd er enorm veel verteld en uit ervaring gesproken.
Zo hadden we het over kinderen kopen, medicamenten, doktersbezoeken en
natuurlijk over de dokters zelf! En dat er af en toe meer dan geglimlacht werd
hoef ik niet te vertellen zeker!!
Donderdag 15 oktober: Vragenspel Wielewaalsnest
Met enkele foto’s van herkenbare dingen trokken we naar het Wielewaalsnest
om gezellig rond te tafel te “filosoferen”. En dat was het ook want op de foto’s stonden vele zaken die te maken hadden met vroeger. We zagen veel oud
speelgoed afgewisseld met afbeeldingen van lekker eten. Niet moeilijk dat er
veel vragen gesteld werden en antwoorden gegeven, we hadden maar een duik
te nemen in het verleden!
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Dinsdag 20 oktober: Oma’s koken. Zwaluwnest.
Ons kookploegje is terug opgestart, weliswaar in een aparte bubbel. Deze maal
op het Zwaluwnest: héérlijke ajuinsoep. Jaja, er vloeiden wat traantjes ……..
en daarna een croque met een lekker slaatje. Het deed deugd om nog eens te
koken en te proeven!

WZC De Reiger

Donderdag 22 oktober: Kookactiviteit Lijsternest
Wafelbak op de tweede verdieping, buiten grijs
weer maar hier binnen gezellig samen in onze bubbel voor een heerlijke wafel met alles erop en eraan. De wafels gingen vlotjes binnen met een gezellige babbel erbij ….. Het was een zeer aangename
namiddag. Onze bewoners straalden, mooi om zien
na een zware periode. We geven de moed niet op!!!!
Samen komen we hierdoor.
Maandag 26 oktober: Kookactiviteit Wielewaalsnest
We zijn gestrand op het Wielewaalsnest voor onze wafelbak. Gezellig met de
heerlijke geur van verse wafels en
koffie zaten onze bewoners in de
dagzaal klaar. De tafels mooi gedekt
zoals vroeger met het servies uit
grootmoeders tijd. Er werd gesmuld
…… we waanden ons in Theeroom
“De Reiger”. Het was een gezellige
namiddag, we mogen daar alle dagen langskomen volgens de bewoners ;-)

Babiel - november 2020
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Vrijwilligersnieuws

WZC De Reiger

Op 1 oktober hebben we onze vrijwilligers eens extra verwend met een drankje
en een hapje. Na de moeilijke tijden wilden we onze vrijwilligers toch bedanken voor hun inzet van het voorbije jaar, we hebben hen ook enorm gemist tijdens de coronacrisis … en nog.

Het deed dan ook eens deugd om elkaar nog eens terug te zien en bij te kletsen. We hebben heel snel een groepsfoto genomen en verder werden de Corona-regels zeker en vast gerespecteerd.
Jammer genoeg zijn er ook een aantal vrijwilligers die de fakkel doorgeven,
ook zij kregen nog een extraatje voor
hun inzet ;-)
Onze directeur werd ook verwend door
onze vrijwilligers met een leuke attentie
want hij gaat vanaf 1 november officieel
met pensioen. Wij wensen hem bij deze
nog een mooie toekomst samen met zijn
familie.
Deze foto’s zijn van voor de nieuwe Coronamaatregelen van eind oktober
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Agenda WZC De Reiger
Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen
doorgaan wegens de aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum
Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
Vrijdag 13 november

Allerheiligen
Maandag 02 november

14u00 Zitdansen (Zwaluwnest)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 16 november

Allerzielen
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest) 14u00 Karantiek (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 03 november
Dinsdag 17 november
14u00 U vraagt wij draaien.. (Lijsternest)
14u00 Crea (Mezennest)
14u00 Oma’s koken
14u00 Crea (Mezennest)
Woensdag 04 november
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 05 november
14u00 Wandelen / Individuele aandacht
14u00 Gebruikersraad (Mezennest)
Vrijdag 06 november
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 09 november
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Fit-o-meter (Lijsternest)
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 10 november
08u30 Ontbijtbuffet Lijsternest
(k 216—k 229)
14u00 Mannenclub
14u00 Crea (Zwaluwnest)
Woensdag 11 november
Wapenstilstand
Donderdag 12 november
14u00 Tovertafel (Wielewaalsnest)
14u00 Manicure (Mezennest)
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Woensdag 18 november
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 19 november
14u00 Bingo (Lijsternest)
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Vrijdag 20 november
14u30 Sjoelen (Zwaluwnest)
Maandag 23 november
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 24 november
14u00 Karantiek (Mezennest)
14u00 Gebruikersraad (Lijsternest)
Woensdag 25 november
13u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 26 november
14u00 Manicure (Wielewaalsnest)
14u30 Wandelen / Individuele aandacht

13

WZC De Reiger

Zondag 01 november

Vrijdag 27 november

Dinsdag 01 december

14u00 Zitdansen (Zwaluwnest)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

14u00 Ontbijtbuffet (Mezennest)

Maandag 30 november

WZC De Reiger

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Fit-o-meter (Lijsternest)
14u30 Bal populaire (Mezennest)

ALGEMENE TOELICHTING!!
Wegens de coronamaatregelen zijn er enkele activiteiten die niet mogen
plaatsvinden.

*onze drie-maandelijkse gebruikersraad
*onze mis-vieringen
*uitstappen (tijdelijk)
Ook zijn we verplicht om onze activiteiten afdelingsgericht te organiseren. We
proberen zoveel mogelijk de verschillende afdelingen te bereiken met onze geplande activiteiten.

Jarigen in november
Maria Van Hove

K 211

04 november

84 jaar

Jean Pierre De Meyer

K 205

06 november

70 jaar

Francine De Leenheer

K 035

09 november

66 jaar

Henri Van Meervenne

K 323

13 november

90 jaar

Omer Michelet

K 221

19 november

87 jaar

Triphon Vercauteren

K 321

20 november

87 jaar

Godelieva Coppieters

K 328

21 november

76 jaar

Nelly Weemaes

K 107

28 november

92 jaar

Paul Teugels

K 017

04 december

75 jaar
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Welkom
François Moonen
k 208
05 oktober 2020

WZC De Reiger

Germana Theunis
k 206
05 oktober 2020
Willy Van Kerckhove
k 207
07 oktober 2020

Elvire Engels
k 407
08 oktober 2020

Babiel - november 2020
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Yvonne Vercauteren
k 217
18 oktober 2020
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Kortverblijf
Maria Van Steenlandt
k 310 KV
02 oktober 2020, opname

WZC De Reiger

Willy Van Kerckhove
k 130
06 oktober 2020, opname WZC
Lionel Strobbe
k 130
12 oktober 2020, opname

Yves De Baere
k 031B
23 oktober 2020

Babiel - november 2020
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Ik was er “geire” bij
Donderdag 24 september :
Vandaag hielden we een live - koffieconcertje in de cafetaria na onze wafelkes
try-out van gisteren met ons 'nief woffelijzer'. Er werd meegezongen en een
danske geplaceerd.
Vrijdag 25 september :
Onze bewoners van ’t Gelaag hadden een gezellige voormiddag. Muziekjes op
verzoek op het grote scherm en een lekker aperitiefje werd door velen geapprecieerd.

WZC 't Blauwhof

Maandag 28 september : tovertafel
Een foto op de tovertafel is altijd alleen maar een vertrekpunt. We maken het
gezellig en fladderen zo van het ene onderwerp naar het andere en ieder kan
zelf een verhaal vertellen. De gretigheid waarmee dat gebeurt toont aan dat
het geapprecieerd wordt. Zo babbelden we over de Kennedy's en koningin Astrid. En één vaardige gaste breide naarstig verder .... aan een onderbroekje.
En we verwelkomden enkele nieuwe bewoners.
Dinsdag 29 september : wandelen
We gingen met enkele bewoners van ’t Gelaag nog eens genieten van de buitenlucht.

Woensdag 30 september : rummikubclub, rolstoelen, pannenkoeken
Met de pannenkoeken kreeg ik de hulp van Nelly en Sonja. Ieder om beurt klopten we het deeg tot we een smeuïge massa bekwamen, geschikt voor de pan.
Daarna wachten tot de pannetjes warm genoeg waren en bakken maar. De pannenkoeken schoven goed naar binnen en met een bakske koffie er bij was het
smullen geblazen. Beneden maakten we de inventaris op van het rolstoelenpark, een fijn werkje om uit te pluizen en tevens de gelegenheid voor de nodige kamerbezoekjes.
Donderdag 1 oktober : zingen, voorlezen 't Gelaag
We oefenden ons in Steendorpse bijnamen en andere woordenschat uit het
Waasland, babbelden over Torre Kaluiter, 't Foort en 't kasteel van het Blauwhof. Iedereen beneden kreeg ook ons nieuw Babieltje reeds uitgedeeld, goed
voor een hoop leesplezier, bij een tas authentieke koffie op oma's wijze en een
afwaske om af te sluiten.
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Vrijdag 02 oktober : Wandelen, rummikub, dansnamiddag

Door het slechte weer zijn we niet gaan wandelen. Voor de dansmiddag was de
opkomst niet al te groot maar er werd gedanst en een glaasje gedronken.
Charlie en Inge gaven het voorbeeld als nieuwbakken danskoppel en daarna
was het vermenigvuldigen zodat iedereen wie er zin in aan bod kwam had. Maria van Broeck en Gaby genoten om mee betrokken te worden als we dansen in
hun rolstoel.
Maandag 05 oktober : bib, huiswerkjes ergo, sjoelen boven

Dinsdag 06 oktober : wandelen, rijdend winkeltje, individuele activiteit
De herfsttemperaturen hielden ons niet tegen om een frisse neus te gaan halen
met Elza, Nelly, Gaby en Maria Poeck. Er was een beetje wind maar de temperatuur was wel goed. Terwijl we de boodschappen in de namiddag uitdeelden, maakten we van de gelegenheid gebruik om een babbeltje te slaan met
Georgette en Roger. Ook op ’t Gelaag kregen de bewoners hun bestellingen op
de kamer bezorgd.
Woensdag 07 oktober : mosselen op ‘t Gelaag, danske
Vanwege veiligheidsredenen werd dit jaar de mosselmiddag opgesplitst voor
beide afdelingen. We gingen van start met de bewoners van ’t Gelaag (maar
wel boven dus ..). Eerst een lekkere aperitief, nadien smullen van de lekkere
mosselen en frieten à volonté. Na het eten werd er nog muziek gespeeld voor
onze residenten van Barkendeir als koffieconcertje en werd er nog een ‘danske
geplaceerd’ door Roger (die even ging kennismaken met de dansvloer) met
mevr. Roels en al de andere muurbloemekes. Voor regelmatige herhaling vatbaar en 't moeten niet altijd mosselen zijn trouwens ... !
Foto’s op volgende pagina
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WZC 't Blauwhof

Door de vele nieuwe opnames (ook
voor de ergo een hoop werk en leuk
om hen te leren kennen!!!) was het
’s morgens een drukke bedoening
omdat we moesten kijken of er nieuwelingen bijkwamen voor de bibliotheek. Op deze manier konden we
onze bewoners beter leren kennen.
In de namiddag maakten we onze
starters klaar om te scoren met de
sjoelbak op den Barkendeir. Druk
was het in de ergo : met een grote
hoop rolden en vouwden we, we zetten koffie met pardaf en in een buzzeke,
deden den afwas, snoepten iets bij de koffie en zongen af en toe een lied: gezellig dat dat is !!! En zoveel (nieuwe) mannen in ons compagnie !!!

WZC 't Blauwhof

Donderdag 08 oktober : over vroeger op 't Gelaag, vooral Bingo
We zochten wat mooie foto's op als herinnering voor de familie van mevr. Boerjan, die daar heel blij mee was (met dank aan Linda, ook voor de andere foto's
uit het voorjaar, maart en april) en na de middag speelden we Megabingo met
een straf groepje. Tijdens het spel werden maar liefst 40 kwisvragen beantwoord en opdrachtjes gegeven en telkens hadden we zo een nummertje. In november gaan we zeker eens terug kwissen met de Kalseistoempers en de Gelagenaars. Iedereen ging ook met een prijs naar huis en de beker was voor mevr.
Catthoor.
Vrijdag 09 oktober : Rummikubclub, koffieklets Barkendeir
In de voormiddag kwam hetzelfde groepje samen om te rummikubben. In de
namiddag zetten we koffie op den Barkendeir met een koekje erbij. Iedereen
was welkom om samen gezellig aan tafel zitten te en om te kletsen over koetjes en kalfjes of een dansje te 'placeren' op de muziek.
Maandag 12 oktober : rolstoelennazicht Barkendeir
En ook boven was er veel werk. We konden voor de rolwagens en rollators ook
de tellingen eens doen over heel ons Blauwhof en nodigden alvast de rolstoelverstrekker uit om alles mee op punt te zetten. Die kwam ons dan ook in de
derde week van oktober een bezoekje brengen. Is er iets niet in orde laat het
dan zeker weten aan Michiel ... !! We hielden in de ergo ook een 'koffiekrant',
waarbij we uitgebreid babbelden en voorlazen en nog eens terugkeken naar de
Kennedy's.
20
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Dinsdag 13 oktober : balspel, cultuurnamiddag gemeente Temse : Geeno

In de voormiddag speelden we met 8 bewoners
van ’t Gelaag een balspel. De ballen rolden van
links naar rechts over de tafel, terwijl 1 bewoner
deze aan de rand van de tafel moest opvangen in
een doos. Onverwachte talenten kwamen boven.

Woensdag 14 oktober : mosselfestijn, tovertafel
Het mosselfestijn was anders dan dat we gewoon waren, maar het verliep rustig en vlot en belangrijk : er werd veel gegeten. De mosselen waren dan ook
heel lekker, mals en goed gevuld, uit de schelp of als ragout. De Joeri, onze
chef-kok kwam ons een bezoekje brengen en polste bij onze bewoners wat ze
van de mosselen vonden. Iedereen was heel tevreden. Beneden hielden we het
bij gewone frietjes, kamerbezoek, onze vrijwilligers uitnodigen voor hun griepspuit en nog maar eens een verdere
check-up van de rolstoelen boven,
leuk om iedereen ook eens te bezoeken daar, is mooi meegenomen.
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Het cultuuroptreden 2020 gaat ieder jaar uit van
de gemeente Temse. Het was eerst nog een groot
vraagteken of het wel mocht doorgaan, maar uiteindelijk kregen we dan toch groen licht, helaas
maar voor een beperkte groep deze maal. De nodige maatregelen werden in acht genomen om
het zo vlot mogelijk te laten verlopen. Geeno
werd ontvangen door Inge om hem een beetje
wegwijs te maken waar hij zich kon omkleden. Voor het optreden begon, kregen onze bewoners een tasje koffie met een chouke. Daarbij kregen we hulp
van de vrijwilligers Martine en Eddy. Daarna kon het optreden van start gaan
en de ambiance zat er snel in. De liedjes die hij bracht waren meezingertjes.
Men kon zich ook wagen aan een dansje en natuurlijk mocht ook de polonaise
niet ontbreken. De Marie-Louise van Bart Kaëll werd ook gebracht door Geeno.
Nicole en Inge konden het toch niet laten om te gaan roeien!!!Alleen het water ontbrak, gelukkig maar!!!!!

Donderdag 15 oktober : wij maken advocaat op 't Gelaag

Dat was lang geleden ... maar met zoveel helpende handen komt dat altijd
goed. Eentje om mee eieren te tellen, twee om potjes af te wassen, iemand
om de juiste scheeltjes terug te vinden, iemand om ze erop te draaien en de
potten proper te maken en klaar was kees. Natuurlijk mocht een ouderwets
proefje met een kristallen 'neut' en een zilveren lepeltje niet ontbreken. En we
zagen dat het goed was he Guy ! en zo kunnen we weer even voort ...;
Vrijdag 16 oktober : Rummikubclub Barkendeir, wandelen en kamerbezoekjes ‘t Gelaag

WZC 't Blauwhof

5 bewoners van ’t Gelaag kregen bezoek op de kamer voor een gezellige babbel
en ontvingen een uitnodiging voor het groepsontbijtje dat op 21 oktober zou
plaatsvinden. De voormiddag werd afgerond met een individuele wandeling met
2 bewoners van ’t Gelaag.

Maandag 19 oktober : kamerbezoek ’t Gelaag en boven en sjoelen
Michiel ging boven rond bij alle residenten apart op de Barkendeir om prangende vragen te beantwoorden, te tekenen en met de familie te praten terwijl
buiten door animatrice Inge duchtig gewandeld werd met het clubje, gezien
het zachte weer. Er werd ook gesjoeld.
Dinsdag 20 oktober : kleine ontbijtjes Barkendeir en ’t Gelaag
We gingen vandaag van start met een gezellig ontbijt in groepjes van 5 bewoners. Dit zowel op den Barkendeir als op ’t Gelaag. Het was een gezellige voormiddag. Er werd lekker gesmuld van de versgebakken koffiekoekjes, sandwiches, … en vers gezette koffie smaakt daarbij natuurlijk heerlijk. Op ’t Gelaag
hadden we na het
ontbijt nog een uitgebreide babbel om
eens met de bewoners van dat groepje
te bespreken wat ze
allemaal graag doen
aan activiteiten.
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Woensdag 21 oktober : Swinging in the living

Plezant dat dat nog eens kon doorgaan : tegen een uur of drie was dit Babieltje
al wat op poten gezet samen met Patricia en toen gebeurde het dat de laatste
wandelaars binnen vlogen. Dat komt ervan met die harde zuidenwind en temperaturen boven de twintig graden. We sloegen terstond aan het swingen in onze living onder leiding van Michiel. En zingen dat we deden. We zagen allemaal
blije gezichten, ook bij onze Jos en dat deed deugd !
Donderdag 22 oktober : koekjesbak Ergo en ...
Een druk dagje maar tussendoor bakten we lekkere koekjes en na de middag
maakten we het ons gezellig in de ergoruimte. En er werd getest en rollators
nagekeken. Zo blijven we mobiel ...;
Vrijdag 23 oktober : kleine ontbijtjes Barkendeir en ’t Gelaag
Vandaag organiseerden we voor een 2e groep van ’t Gelaag alsook Barkendeir
een gezellig groepsontbijt. Er werd weer lekker gesmuld en veel gebabbeld. Iedereen bleef nog lang zitten voor nog wat extra koffie en gezelligheid samen.

WZC 't Blauwhof
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Zondag 01 november

Woensdag 18 november

Allerheiligen
Maandag 02 november

10u30 Bewegen (Barkendeir)
14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Turnen : Tim, Ine, Michiel

Allerzielen
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)

14u00 Dansmiddagje (Barkendeir)

Dinsdag 03 november

Vrijdag 20 november

10u30 Wandelclub (Barkendeir)
14u00 Smoutebollen

08u30 Klein ontbijtje (‘t Gelaag)
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn
Maandag 23 november

Woensdag 04 november

WZC 't Blauwhof

Donderdag 19 november

10u30
10u30
14u00
14u00

Gebedsviering (‘t Gelaag)
Kamerbezoekjes (Barkendeir)
Bingo (Barkendeir)
Ergowerkjes (‘t Gelaag)

Donderdag 05 november

10u345 Gebruikersraad
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Babielen
Dinsdag 24 november

14u00 Megabingo (‘t Gelaag)
Vrijdag 06 november

14u00 Curling (Barkendeir)
Woensdag 25 november

10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn

10u30 Gebedsviering (Barkendeir)
14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Koffie en advocaatje (‘t Gelaag)
14u00 Curling (‘t Gelaag)
Donderdag 26 november

Maandag 09 november
14u00 Over vroeger (‘t Gelaag)
Dinsdag 10 november
14u00 Swinging in the living
Woensdag 11 november
Wapenstilstand

14u00 Wafelbak (Barkendeir)
Vrijdag 27 november
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Kamerbezoekjes (Barkendeir)

Donderdag 12 november

Maandag 30 november

14u00 Wafels (‘t Gelaag) en ...
Zondag 15 november

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)

Dag van de Dynastie
Maandag 16 november
10u30 Bibliotheek
14u00 Kwis
Dinsdag 17 november
08u30 Klein ontbijtjes (‘t Gelaag)
10u30 Rondvraag Rijdend winkeltje
14u00 Rijdend winkeltje
24

Dinsdag 01 december
14u00 Handmassage (Barkendeir)
14u00 Voetbadjes (‘t Gelaag)
Woensdag 02 december
10u30 Bewegen (Barkendeir)
14u00 Geheugenspel (Barkendeir)
14u00 Megabingo en koekjesbak

Babiel—november 2020

Even over denken
We gaan naar de donkere dagen toe. Om kort te gaan beste bewoners en familie en vrienden : we hopen de komende periode een lichtje te kunnen laten
schijnen in de duisternis door samen met jullie door de dag en de tijd op weg
te gaan, wat plezier te maken en er intussen te zijn voor jullie in warme zorg
en aandacht, want het zal beteren. We proberen te verbinden waar het kan en
kijken elke dag samen met jullie uit naar een hoopvolle toekomst !!!!

Vrijwilligersnieuws

Piratennieuws
We vernemen uit de pers en via opperhoofd
Winnetou de sluiting van het Piratennest.
Eén van onze meest legendarische uitstappen met animatrice Elke De Schrijver was
ons bezoek ergens in 2012 denk ik aan hun
vorig nest, want ze nestelden zich nog even
aan de steenbakkerij alvorens naar de Kapelstraat hier te verkassen. Ze waren trouwe bezoekers op vele van onze evenementen en droegen ons een groot (peperkoeken)
hart toe en ook al eens een bak Piraat,
waarvan we u hier nog één flesje kunnen laten
zien.
Leeg natuurlijk !!
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Wij hadden jullie heel graag verwelkomd op 21 oktober om jullie te bedanken
maar moesten dit weerom uitstellen tot betere tijden, waarover jullie nog bericht krijgen. Daarom gaan we intussen jullie geschenk langs andere wegen
doorgeven en bij gelegenheid van de griepvaccinatie op 12 november'. Zo stilaan konden we toch - en gelukkig - al weer eens terug een beroep op jullie
doen in de cafetaria, zij ook weer kort. Ook zo bij enkele grotere activiteiten,
in de toekomst bv. bij de smoutebollen begin november. Er is ook een nieuw
kostuum gemaakt door Conny, een clownspak. Dat verdient een dikke pluim
want ook de Sint kwam reeds aan de beurt. Hopelijk kunnen we het nu snel in
ontvangst nemen. Wij kijken ook uit naar de kennismaking met enkele kandidaat-vrijwilligers. Wij wensen jullie nog het nodige geduld en vele sterkte toe
en hou het gezond en veilig !!!

WZC 't Blauwhof

Jarigen in november
Joseph Vleeschouwer

K 025

17 november

92 jaar

Jeannine Brys

K 028

21 november

78 jaar

Julia Catthoor

K 011

24 november

89 jaar

Maria Poeck

K 155

01 december

88 jaar

Nelly Rooman

K 007

03 december

90 jaar

Welkom
Eduard Van de Voorde
k 137
15 oktober 2020

Ivana Willer
k 019
22 oktober 2020
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Jarigen in november
Leon van de Graaf

Flat 013

06 november

85 jaar

Alida Huyghe

Flat 246

08 november

81 jaar

Maria Caris

Flat 007

23 november

90 jaar

Pierre Poeck

Flat 237

26 november

81 jaar

Maria Van Wouwe

Flat 004

27 november

92 jaar

Annie Weyn

Flat 132

28 november

83 jaar

De Cleen Jean en Wuylens Francine huren vanaf 09 oktober 2020 flat 49.
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GAW Residentie Elisabeth

Welkom

LDC 't Achterpoortje

Een spelletje van team ‘t Achterpoortje…
Zoek de 7 verschillen!
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Ik was er “geire” bij
Dit was … OKTOBER 2020
ACTIEMAAND Bevolkingsonderzoek BORSTKANKER: De SCREENINGSMAMMOGRAFIE. Wij doen het. En wat doe jij?
Zoals jullie weten, was oktober de actiemaand voor het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker. Door corona wordt er gevreesd dat vrouwen niet zullen ingaan op
hun uitnodiging voor een mammografie aangezien ze zich hiervoor naar het
ziekenhuis moeten verplaatsen en deze omgeving door sommigen niet als
‘veilig’ wordt beschouwd. Om de vrouwen te informeren dat het onderzoek wél
veilig is, is de slogan voor dit jaar; ‘Gratis, snel en veilig’.
Voor wie?
Voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar, de doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Waarom?
Niet elke vrouw gaat in op de uitnodiging om
deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker. Sommigen zijn bang voor het onderzoek, anderen voor het resultaat. Voor nog
anderen zijn taal en cultuur een barrière.

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Borstkanker
geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans
om elke twee jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie te laten nemen. Het onderzoek is
volledig gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds
bent aangesloten. Je betaalt dus ook geen
remgeld.

Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden opgespoord. Daardoor is het
één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Vroege opsporing heeft enkele belangrijke voordelen: doordat de ziekte vroeger
wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling
worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
Wil jij je kennis over borstkanker en het bevolkingsonderzoek graag testen? Surf
dan via https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/kennistest-borstkanker
naar de quiz.
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Een screeningsmammografie kan afwijkingen in
je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je
er zelf iets van merkt.

Vrijdag 02/10/2020: Dimoda
Wij zagen tevreden shoppers die genoten van de (weliswaar beperkte) tijd die
ze tussen de rekken konden doorbrengen. Dimoda presenteerde een mooie
collectie en oker, aubergine en blauw zijn dé trendkleuren voor deze herfst.

Dinsdag 06/10/2020: Curling

LDC 't Achterpoortje

Een spannend partijtje curling en een scheidsrechter
die tegelijkertijd ook de score minutieus bijhoudt,
wat een luxe voor onze curlers. Deze knappe dame
verdient het om ook eens in de kijker te worden gezet. Dankjewel voor je deskundige leiding!

Donderdag 08/10/2020: Cafetariamoment met ballonnen en
kaartjesactie: “Verbondenheid als sleutel”
In het kader van de 10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid werden door bezoekers en personeel
warme boodschappen letterlijk de lucht in
gestuurd. We hoopten hiermee bij de ontvanger
een glimlach op het gezicht te kunnen toveren.
Het moment dat de ballonnen tegelijkertijd de
lucht ingingen was spectaculair, iedereen keek dan
ook toe vanachter het raam… Heb jij ook aandacht
gehad voor de spreuken, bijzonder mooi
geïllustreerd door Simon? Dankuwel Simon, het
waren echte pareltjes die in het oog sprongen!
Bekijk ook het creatieve, grappige Facebookfilmpje gemaakt door de medewerkers via deze
link: https://www.facebook.com/LDCtAchterpoortje/
videos/374241880282785. Hopelijk lukt het je om de
boodschap te ontcijferen! Hou er rekening mee
dat je misschien meerdere pogingen nodig hebt!
30

Babiel— november 2020

Laaiend enthousiaste deelnemers verkondigden achteraf dat de gerechtjes zéér
lekker waren en dat ze waardevolle tips meekregen van Sofie. Tijdens deze
leerrijke workshop ontdekten ze enkele verrassende ongekende combinaties.

Babiel - november 2020

31

LDC 't Achterpoortje

Dinsdag 13/10/2020: Kookworkshop: Quiche en pompoensoep

Quiche met zeewolf, prei en aubergine

Ingrediënten (voor 4 personen)














2 stengels prei
250 gr zeewolf
1 aubergine
peper
viskruiden
1 dl verse room
2 eieren
nootmuskaat
bladerdeeg
1 eigeel
1 dl melk
zout
gemalen kaas

Bereiding

LDC 't Achterpoortje

O
O

O

O
O
O

O

32

Leg het deeg in een taartvorm. Prik met een vork gaatjes in het deeg.
Snij de prei heel fijn en stoof hem zachtjes aan gedurende 5 min in een
pan onder deksel. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Laat de prei
afkoelen.
Dep de vis af met keukenpapier en snij hem in stukjes. Kruid de vis met
peper, zout en viskruiden en bak hem kort aan op een hoog vuur. Laat
hem uitlekken op keukenpapier.
Doe de eieren en het eigeel in een kom of maatbeker. Giet de room en
de melk erbij, kruid met peper en zout en roer goed door.
Leg de afgekoelde prei op de bodem van de taart.
Verdeel de blokjes vis over de taart. Snij de halve aubergine in blokjes en
verdeel over de taart. Giet hierover het beslag. Strooi gemalen kaas over
de taart.
Zet dit in een voorverwarmde oven van 180°C, gedurende 35 à 40 min.
Laat de quiche afkoelen en snij hem dan in 8. Warm even terug op in de
oven en serveer.
Babiel— november 2020

VERSCHILLENDE KOFFIEMOMENTEN EN/OF VIERUURTJES
De eerste reacties op onze koffiemomenten met en zonder vieruurtjes zijn
alvast lovend. Velen vinden het een tof initiatief! Ze appreciëren het gebaar,
en dat hebben we ook ondervonden want de hapjes waren snel op :-). Het valt
ons op dat de mensen met de glimlach hun deur openen voor hun “bakje
troost” of thee en dat ze verheugd zijn over het feit dat wij hen niet vergeten
in deze moeilijke tijden. Als zij niet naar de cafetaria kunnen komen, dan
brengen wij de cafetaria tot bij hen :-). De organisatie wordt bestempeld als
“top”, een deugddoend compliment voor team ‘t Achterpoortje.

LDC 't Achterpoortje
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Donderdag 15/10/2020: Internationale Dag van het Handen
Wassen

LDC 't Achterpoortje

De WHO (World Health Organization) heeft
deze dag ingesteld om mensen bewust te
maken van het belang van handen wassen.
Het coronavirus krijgt ons meer en meer in
zijn greep. Aandacht voor de dag van het
handen wassen is hierdoor nog belangrijker
geworden. De meeste ziekteverwekkers worden via de handen verspreid. Dat geeft aan
hoe belangrijk het is om je handen goed te
wassen. Vaak en goed handen wassen is dus
de beste manier om verspreiding van
bacteriën en virussen te voorkomen.



De meeste mensen – acht op de tien – wassen de handen om zichzelf te
beschermen, terwijl slechts één op de tien dit doet om anderen te
beschermen



Een kwart van de respondenten zegt de handen vaker te wassen nu ze
weten dat dit een positieve invloed op anderen heeft



Vrouwen wassen hun handen 30 procent vaker dan mannen



Wereldwijd wast 30 procent de handen niet voor het eten



Meer dan 20 procent wast de handen niet voor het koken



Meer dan 10 procent wast zelfs de handen niet na een toiletbezoek

Bronnen: https://servicemanagement.nl/ en https://www.dms-educatief.eu/posters/corona-1
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GRIEP: MEEST GESTELDE VRAGEN MÉT BIJHORENDE ANTWOORDEN
Wat is griep?


Een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Dat zijn de neus, keel,
luchtpijp en longen.



Komt elke winter voor.



Je voelt je ziek:
o
o
o
o
o
o

Een droge hoest
Hoofdpijn
Keelpijn
Koorts
Spierpijn
Koude rillingen

Hoe kan je je beschermen tegen griep?
- Net zoals bij corona:
o Was je handen regelmatig
o Draag je mondmasker waar nodig
o Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Anderhalve meter is ongeveer even lang als een fiets.
- De beste manier om je te beschermen is een griepprik.
Hoe geraak je aan een griepprik?

Wanneer kan je een voorschrift halen bij de huisarts?
- Risicogroepen – dat zijn mensen voor wie de griep erg gevaarlijk kan zijn mogen hun voorschrift nu al halen.
- Andere mensen moeten wachten tot na 15 november.
Wie zijn de risicogroepen?
- Mensen van 50 jaar en ouder.
- Zwangere vrouwen.
- Mensen die een ziekte hebben die niet meer overgaat.
- Mensen die in een woonzorgcentrum of in een instelling wonen.
- Mensen die samen wonen met risicogroepen.
- Mensen die zorgen voor kinderen die jonger zijn dan 6 maanden.
- Mensen die in de gezondheidssector werken.
Babiel - november 2020
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- Ga naar je huisarts en vraag een voorschrift.
- Ga daarna met je voorschrift naar je apotheker.
- Je apotheker zal jou een spuit meegeven.
- Bewaar de spuit in de koelkast.
- Ga met die spuit terug naar de huisarts.
- De huisarts zal je de griepprik geven.

Behoor jij tot een risicogroep?

- Haal dan nu al je voorschrift bij je huisarts.
- Haal tussen 1 oktober en 15 november de spuit bij je apotheker. Bewaar de
spuit in de koelkast.
- Ga tussen 15 oktober en 15 november naar je huisarts met de spuit. Hij zal
jou een griepprik geven.
Behoor jij niet tot een risicogroep, en wil je ook een griepprik?
- Ga na 15 november naar je huisarts en vraag een voorschrift.
Wat kost de spuit?
- Behoor je tot de risicogroepen? Dan betaal je ongeveer 5 euro voor de spuit.
- Behoor je niet tot de risicogroepen? Dan betaal je ongeveer 10 euro voor de
spuit.
Kreeg je een griepprik en voel je je erg verkouden, heb je spierpijn en koorts?
- Bel dan met je huisarts of begeleider.

LDC 't Achterpoortje

Bron: Logo Waasland
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SAMEN VOLHOUDEN! 6 GOUDEN REGELS TEGEN CORONA!
-Respecteer de hygiëneregels
-Doe je activiteiten liefst buiten
-Denk aan kwetsbare mensen
-Hou afstand (1,5m)
-Beperk je nauwe contacten
-Volg de regels voor bijeenkomsten

De federale overheid trapte een nieuwe grootschalige on- en offlinecampagne
af – 11miljoenredenen.be – om Belgen extra aan te moedigen om de zes
gouden regels tegen corona te blijven volhouden. Centraal staat een reeks
van negen verschillende portretten van burgers die elk hun persoonlijke
drijfveren op een foto tonen. Elke Belg heeft namelijk minstens één goede
reden om de zes gouden regels tegen corona te blijven volgen, luidt het idee.
De campagne nodigt iedereen dan ook uit om zijn of haar persoonlijke reden
te delen via 11miljoenredenen.be

LDC 't Achterpoortje
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! WANNEER ZEKER NIET NAAR HET LDC KOMEN / SYMPTOMEN:
Kom, voor de individuele ondersteuning, niet naar het LDC wanneer u symptomen heeft die kunnen wijzen op een covid-19 besmetting of wanneer u de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met een persoon met (een vermoeden
van) covid-19. BEDANKT ALVAST OM DEZE RICHTLIJNEN STRIKT NA TE LEVEN!

KEN JIJ DE SYMPTOMEN NOG VAN
HET CORONAVIRUS?
-Hoesten
-Koorts
-Geur- en smaakverlies
-Ademhalingsmoeilijkheden
-Waterige diarree
-Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
-Verkoudheid
-Vermoeidheid
Bel bij deze symptomen zo spoedig mogelijk je huisarts en blijf meteen thuis.
Meer info op: www.info-coronavirus.be

LDC 't Achterpoortje

CORONALERT is een gratis app die

helpt om de verspreiding van corona
te vertragen. Download de app vandaag nog! Meer info op coronalert.be
HOE?
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1.

Download de app uit je gebruikelijke appstore.

2.

Installeer de app en geef je toestemming om Bluetooth te gebruiken.

3.

Check regelmatig je meldingen;
zo bescherm je jezelf en de anderen.
Babiel— november 2020

Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Vanaf 19.10.2020 werden alle activiteiten waarbij meerdere gebruikers samenkomen in de gemeenschappelijke ruimtes stopgezet.
Wij bleven echter niet bij de pakken zitten en schudden een alternatief
programma uit de mouwen. Wij hopen op deze manier al onze gebruikers alsnog
te bereiken! Hopelijk kan dit enigszins verrassend aanbod jullie bekoren, team
LDC ‘t Achterpoortje is alvast laaiend enthousiast!

LDC 't Achterpoortje
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Colofon
Babiel is het woonzorgblad van Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse. Het is het huisblad van o.a. :
woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum ‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Elisabeth en lokaal
dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus.
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