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3
V O O RW O O R D

Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger,
Beste lezer,
Hier ben ik dan, ik krijg de eer toebedeeld terug dit voorwoord
voor jou te mogen schrijven. Je hebt vast vernomen dat onze
directeur Jean De Ruytter zijn functie als directeur beëindigde.
We gaan op zoek naar een nieuwe directeur en hopen ook
snel de geknipte persoon te vinden.
Maar we hebben ook andere vacatures openstaan. Voor verpleegkundigen,
zorgkundigen, een kinesist en voor vele vrijwilligers. We weten allemaal dat mond
aan mond reclame de beste reclame is.
En jawel, daar ben jij de meest geknipte ambassadeur voor!
Het kan gebeuren dat sommige dingen niet of minder vlot lopen, dat
verwachtingen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Deel zulke dingen zo snel
mogelijk met het team en/of de teamcoach van je woonwijk. We zetten graag in
op trialoog om net sterker te komen tot het wonen, leven en zorgen dat het dichtst
aansluit bij dat wat je werkelijk zou willen. Jouw wensen en verwachtingen
kennen, maakt dat we goed op elkaar kunnen afstemmen. Aarzel niet of wees niet
verveeld om dat spontaan aan te geven.

Maar ongetwijfeld beleef je in Hof van Egmont ook mooie, plezante momenten.
Kleine geluksmomenten van een medewerker die precies weet waarmee ze jou blij
kan maken, van een lekkere maaltijd of een activiteit waarin je voor jezelf grenzen
kon verleggen. Momenten van fijne ontmoetingen. Momenten van warme
aandacht.
Deel deze unieke momenten met anderen. Ze maken ons Hof van Egmont tot een
warm huis voor mensen die ons huis (nog) niet kennen.
Een huis waar ruimte is voor leven en beleven, voor warmte en aandacht, voor al
wat onze waarden SAMEN, UNIEK en PASSIE in zich draagt.
Veel leesplezier!

Liefs,
Tom Van Berckelaer – Verantwoordelijke Wonen, Leven en Zorg

REDACTIE

WERKTEN VERDER MEE

Tom Van Berckelaer

Hanane Azarkan

animatie- en ergo team

Katrien Van Robaeys

Lien Clissen

Marijke De Smedt

Christel Somers

ACTUEEL
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1 7 M E I : I N T E R N AT I O N A L E D A G T E G E N
HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE
Die dag zet het belang van verdraagzaamheid voor liefde in al haar vormen in de verf,
maar is specifiek een steuntje in de rug voor de holebi- en transgendergemeenschap.
Want iedereen deelt liefde, alleen durft niet iedereen zich te outen. Daarom wappert
ook aan ons woonzorgcentrum de regenboogvlag.

Maar wat betekenen al die termen nu allemaal?

Niet iedereen herkent zich in de opsplitsing man - vrouw of voelt zich aangetrokken
tot personen van het andere geslacht. Daarom is het van belang om komaf te
maken met hokjesdenken en je blik op gender en seksuele oriëntatie te verruimen.
Deze basisbegrippen helpen je hierbij:
Geslacht/sekse: de biologische kenmerken die bepalen tot welk geslacht je
behoort. Denk hierbij aan chromosomen, hormonen en geslachtskenmerken.


Gender: de kenmerken, eigenschappen, talenten en verwachtingen die we
toekennen aan vrouwen en mannen. Je wordt geboren met een (on)bepaald
geslacht, maar gender krijg je mee vanuit de samenleving waarin je geboren bent.


Genderidentiteit of psychologisch geslacht: de persoonlijke beleving van je
gender. Je kunt jezelf identificeren als man, vrouw, beide of geen van beide.


Genderexpressie: de uiting van je gender aan de hand van bijvoorbeeld
kleding, spraak en gedrag.


Seksuele oriëntatie: de romantische en seksuele aantrekking die je voelt tot
anderen.


Heb je nood aan een discrete babbel hierrond, dan kan je terecht bij Lien CLissen,
Sonja Kareman of Tom Van Berckelaer. Zij werken samen met de organisatie Aditi een
mooi intimiteitsbeleid uit voor onze organisatie.

ACTUEEL
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S E N I O R FA S H I O N

Maandag 9 mei – 14 uur in het restaurant

Senior Fashion
Kledijverkoop voor dames en heren

ACTUEEL

6
T I P S N AT U U R
BINNEN VOORZAAIEN: 10 TIPS

1. Gebruik geen tuingrond of oude potgrond. Hierin zitten allerlei ongewenste

zaden en ziektekiemen waarmee zaailingen moeten concurreren. Zaai- en
stekgrond, kant en klaar te koop, is steriel, zeer fijn en regelmatig van
structuur.
2. Zorg voor schone potten. Je kunt ook zaaien in closetrolletjes of eierdoosjes.
Deze kun je straks in hun geheel uitplanten.
3. Beschrijf labels of wasknijpers met een watervaste stift of potlood, vermeld
naam en zaaidatum.
4. Zet de gevulde potjes in kratten of kisten, zodat ze makkelijk verplaatsbaar zijn.
5. Kijk op de verpakking of je met een lichtkiemer te maken hebt. Deze zaden dek
je niet of nauwelijks af met grond. Vuistregel: veel kruiden zijn lichtkiemers,
veel groenten zijn donkerkiemers.
6. Geef vers water om schimmelziekten te voorkomen.
7. Dek de potjes eventueel af met huishoudfolie om het vocht vast te houden. Wel
regelmatig luchten en verwijderen zodra de zaailingen boven staan.
8. Sluit gebruikte zaadzakjes af met een paperclip of elastiekje om kiemkracht te
behouden en bewaar ze in een luchtdichte trommel op een koele plek, dan kun
je later nog eens zaaien.
9. Zet de potten op een lichte plek, op de vensterbank of in de kas. Geef
regelmatig water.
10. Zodra de zaailingen een paar echte blaadjes hebben kun je ze voorzichtig
overzetten in een eigen potje en ze verder opkweken tot ze half mei naar
buiten kunnen.

ACTUEEL
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H A N S W I J K P R O C E S S I E E N H A N S W I J K B E D E VA A R T

Vrijdag 13 mei
HANSWIJKBEDEVAART
(met inschrijving)

Zondag 22 mei
HANSWIJKPROCESSIE = gebedsprocessie (korte versie)

PRIKBORD
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W I J N E M E N A F S C H E I D VA N



De Keyser Gustaaf

Kamer 116



Latui Jean

Kamer 506



Aerts Jeanne

Kamer 620



Verstrepen Albert

Kamer 121

We staan niet altijd stil bij het woordje “samen”
maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.
NIEUWE MEDEWERKERS
Stefaan Van Bogaert
Teamcoach onderhoud
Jessica Nauwelaerts
technisch beambte

GEBOORTE

Ergotherapeute Rianne
is trotse mama geworden
van een meisje Ziphora

PENSIOEN

Linda D’Hollander
Administratief medewerker
boekhouding en
onthaalmedewerker

PRIKBORD
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W I J V E RW E L K O M E N
Juliana Guns
Kamer 262 sinds 1 april
Rosalie Gysemans
Kamer 309 sinds 4 april

Joanna Van Hoogenbemt
Kamer 202 sinds 4 april

Clara Blaes
Kamer 104 sinds 7 april

Isidoor Jacobs en Lisette Swysen
kamer 253 sinds 13 april

Roland Pans
Kamer 363 sinds 19 april

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van MEI 2022 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DONDERDAG 12 mei 2022
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DONDERDAG 12 mei 2022
IN DE NAMIDDAG

PRIKBORD
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JARIGEN MEI

Frans Van Malderen - 2 mei

Clementina De Prins - 4 mei

Mathilde Coenen - 5 mei

Jozef Van Rompuy - 8 mei

Frans Van Linden - 12 mei

Christiane Roggemans - 16 mei

Rosa Retsin - 17 mei

Maria Op De Beeck - 19 mei

PUZZEL
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JARIGEN MEI
Octavia Corluy - 20 mei

Marie-Therese De Neef - 21 mei

Jan Deneyer - 24 mei

Nathalie Van Frausum - 25 mei

Mahilda Schroyens - 27 mei

Eddy Goffart - 28 mei
Seraphine Netten - 28 mei

Lisette Swysen - 29 mei

Annie Keybergh - 31 mei

PUZZEL
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RITUELEN BIJ DIEREN

Rituelen bij onze dieren: waar of niet waar of duid het juiste
antwoord aan.
 Waarom kneden of trappelen katten met hun pootjes:


om aan te geven dat ze willen spelen



om hun pootjes af te koelen



een overblijfsel van het spenen bij de moeder, om de
melkproduktie te bevorderen.

 Het vrouwtje van een zwarte weduwe eet na het paren de mannelijke spin
op:


waar



niet waar

 Chimpansees gebruiken dikwijls stokjes, waarvoor?


om te eten



om mee te spelen



om in een mierennest te wroeten

 Leeuwen bewegen zich los van elkaar in kleinere groepjes, maar als ze
elkaar terug tegenkomen volgt er telkens een ritueel, wat doen ze dan?


elkaar wrijven, likken en spinnen



elkaar bespuwen



elkaar negeren

 Wat doet een konijn in haar hok voor ze gaat bevallen van haar kleintjes?


al haar voedsel laten liggen voor de kleintjes



haar hok schoon maken van alle rommel



heel veel drinken

 Wat doet een paard of ander dier vlak na de geboorte van haar jong?


haar jong aflikken



lawaai maken



beginnen schoppen

DITJES EN DATJES
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WIJZIGING OPENINGSDAGEN ONTHAAL

Vanaf 1 juni 2022 is het onthaal
gesloten op zaterdag.

Tijdens de weekdagen helpen we je aan het onthaal graag verder
tijdens onderstaande openingsuren.
08.30 uur - 12.30 uur

13 uur - 16.30 uur

VA C AT U R E : k r a n t e n ve r d e l e r o p z a t e r d a g

GEZOCHT: Krantenverdeler op zaterdag
Vermits het onthaal vanaf juni
op zaterdag gesloten is, zijn wij
op zoek naar bewoners die de
kranten willen verdelen.

Wil je meer info of heb je interesse?
Spreek dan een onthaalmedewerker of
Lien Clissen aan.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Thema praatgroep

DIJLE-AVOND

Woensdag 11 mei

Vrijdag 6 en 20 mei
16.30 uur - 20.30 uur

om 10.15 uur

in cafetaria Dijlepot

in het animatielokaal
Versteldienst

1 keer per week komt er een vrijwilliger om kledij te herstellen.
Voor meer informatie kan je terecht bij het animatieteam.

CARREFOUR ZEMST

DIJLESHOP

Elke woensdag

13 uur - 16 uur
Woensdag 18 mei
Vertrek om 13 uur
Met inschrijving

Komen langs op de
woonwijk

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

ZANGCLUB

GYMNASTIEK

Donderdag 5, 12 mei

Maandag 16 mei

om 10.15 uur in het restaurant

om 14.30 uur in het
animatielokaal

SENIOR FASHION

Vogelverschrikkers maken

(kledijverkoop)

Donderdag 5 mei

Maandag 9 mei

14 uur

14 uur

animatielokaal

restaurant

Cyanotype (blauwdruk)
met natuurelementen
Maandag 2 mei –14 uur (animatielokaal)
Maandag 23 mei—14 uur (animatielokaal)

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Workshop wildpluksapjes
maken
Dinsdag 17 mei
14 uur

animatielokaal

Muzieknamiddag
Vrijdag 20 mei
14.30 uur
In het restaurant

BINGO
Woensdag 25 mei
14 uur in het restaurant

GEZELSCHAPSSPELEN

EN KAARTEN
Dinsdag 10 mei
om 14 uur in animatielokaal

Verse soep maken
Dinsdag 24 mei
Hanswijkbedevaart

10 uur
animatielokaal

Vrijdag 13 mei
om 14.30 uur in de Basiliek

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

CAFE ROYAL
maandag 30 mei

De bewoners die jarig zijn in mei worden
getrakteerd op een lekker stuk biscuit.
De niet-jarigen betalen hiervoor 3 euro.
Graag inschrijven en betalen vóór
maandag 23 mei bij de begeleider wonen en leven
of op de afdeling.

UIT EN THUIS
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DEMENTIE

Vergeet dementie, onthoumens
Beeldvorming dementie

“Alsof de geest dood is en het lichaam verder leeft”
Wist je dat deze en andere heersende maatschappelijke clichés over
dementie de levenskwaliteit van mensen met de aandoening ernstig
aantasten? Dat we hen op die manier juist in een hoekje drummen,
stigmatiseren, infantiliseren en etiketteren?
Een mens met dementie is een persoon met wensen, gevoelens en
voorkeuren. En met behoefte aan contact. Je hebt dementie. Dementie
heeft jou niet. Net zoals je een andere ernstige aandoening kan
hebben, kan je dementie hebben.
De samenleving moet haar beeld over dementie bijstellen en
nuanceren.

"De manier waarop culturele frames ons begrip van dementie helpen
vormgeven en bepalen, vertelt iets over onze cultuur, onze manier van
omgaan met ziekte, ouderdom en de zorg voor anderen."
Prof. dr. Baldwin Van Gorp en Tom Vercruysse

UIT EN THUIS
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WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O ?

ZITNETBAL
Op vrijdag 13 mei

Van 10 uur tot 11 uur
in de Dijlepot of bij mooi weer in
de tuin

CREATIEF SAMENZIJN
Op woensdagvoormiddag:
4,11,18 en 25 mei
Van 10 uur tot 11.15 uur
in het ergo-lokaal

WANDELCLUB
Op maandag 9,16,23 en 30 mei
Vanaf 10 uur aan het onthaal tot
11u15.

CREATIEF SAMENZIJN

CREATIEF SCHILDEREN
Op woensdagvoormiddag:
5,12,19 en 26 januari
Op vrijdag 6 en 27 mei
Van 10 uur tot 11 uur in het
van 10 uur tot 11.15
uur
in het ergo-lokaal ergo-lokaal

IN DE KIJKER

20
DANIELLA DIRLIK

Hallo! Mijn naam is Daniella Dirlik. Ik loop sinds januari stage in het Hof van
Egmont. Je vindt me meestal op dinsdag aan het onthaal. De bewoners die een
krant of tijdschrift komen halen hebben me ongetwijfeld al eens gezien!

Op school zit ik in het 6de jaar Kantoor in Ursulinen Mechelen. Ik volg een
administratieve richting waar ik vaak achter de computer zit. Ook leer ik hoe je in

het Engels en Frans mensen verder kan helpen aan het onthaal of aan de
telefoon. Dit is niet mijn eerste stageplaats, hiervoor heb ik stage gelopen in
Dreambaby Mechelen en in een interimkantoor.

IN DE KIJKER
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DANIELLA DIRLIK

In mijn vrije tijd ga ik graag op stap met mijn vriendinnen of ga ik werken als
jobstudente. Ik werk in het Trampolinepark waar ik vaak omringd ben met
kindjes. Ik sta meestal aan de kassa. In het trampolinepark kan je terecht om te
komen springen op de trampolines, om paddel te spelen of om te
voetballen. Ik vind het leuk om te werken omdat ik graag bezig ben!

Ik vind het heel fijn dat ik hier stage mag lopen, ik leer hier veel bij. Ik ben
terecht gekomen in een leuke groep met lieve collega’s en vindt het super leuk
om een babbeltje te slaan met de bewoners.

EEN DAGJE UIT HET LEVEN VAN...
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EMIEL & JULIETTE
Mijn naam is Emiel, samen met mijn vrouw Juliette woon ik sinds
eind november van vorig jaar in het Hof van Egmont.

Ik neem je graag mee in een dagje uit ons leven:
08.00 uur: tijd om op te staan.
08.30 uur: voor mij start elke dag met een koude douche, Juliette is hier geen
fan van en neemt liever een warme douche (lacht).
09.00 uur: een medewerker brengt rond 9 uur meestal het ontbijt.
Met ons tweetjes genieten we op onze kamer van het ontbijt.
09.30 uur: na het ontbijt is het tijd om de benen te strekken. Ik ga mijn krant
halen aan het onthaal en doe een wandeling door het woonzorgcentrum.
Juliette ruimt na het ontbijt graag onze kamer op.
10.30 uur: na een korte wandeling keer ik terug naar mijn kamer om mijn krant
te lezen. Juliette leest in een roddelboekje.
11.45 uur: middageten: Ons ontbijt eten we op onze kamer omdat we de dag
graag rustig beginnen. Voor het middageten gaan we naar de leefruimte, daar
kunnen we dan gezellig met de andere bewoners eten en een babbeltje slaan.

23

EEN DAGJE UIT HET LEVEN VAN ...
EMIEL & JULIETTE

13 uur: na de middag kijk ik graag naar de televisie. Juliette doet graag een
middagdutje.
15 uur: tijd om iets te gaan drinken in de cafetaria. Voor mij een pintje en voor
Juliette een cava. We vinden het gezellig om iets te gaan drinken en andere
bewoners te leren kennen.

17 uur: avondeten in de leefruimte.
17.30 uur: we kijken samen naar de televisie: dagelijks kijken we naar Flikken,
Jeroen Meus, Thuis, …
Om 22 uur kruipen we met een voldaan gevoel ons bedje in en gaat het licht uit.
Onze dagen zien er een beetje anders uit sinds we hier zijn komen wonen.
“We doen het rustiger aan en genieten meer van de kleine dingen. We wonen
hier graag. Het personeel is hier vriendelijk en hier wordt veel voor ons gedaan.
Meer moet dat niet zijn”

TERUGBLIK
ZORGBOERDERIJ HUPPELDEPUP
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TERUGBLIK
ZORGBOERDERIJ HUPPELDEPUP

TERUGBLIK

26
MOESTUIN

KENNISMAKING BUREN EN BEWONERS
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TELEFOONNUMMERS

Woonwijk Oever

oever.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 71

Woonwijk Vliet

vliet.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 72

Woonwijk Dijlepad

dijlepad.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 73

Romboutsvest

romboutsvest.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 74

Maneblussersvest

maneblussersvest.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 70

Hanswijkvest

hanswijkvest.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 75

Botaniekvest

botaniekvest.hve@zbrivierenland.be

015 44 82 76

© Verantwoordelijke uitgever:
Annelies Van Gaver

H. Speecqvest 5
2800 Mechelen
website: www.hofvanegmont.be
facebook: Zorgbedrijf Rivierenland
Tel.: 015 41 29 44

