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V O O RW O O R D
Beste bewoners
Wat een maand was dat?

Er werden records gebroken wat hittegolf betreft, één
van de langste hittegolven en met hoge temperaturen.
Het was echt puffen in ons woonzorgcentrum, zowel
voor bewoners als voor onze medewerkers. En dat bovenop het dragen van de mondneusmaskers. Het verdient een groot applaus dat
onze medewerkers in deze periode, zonder morren, de goede zorgen en extra verfrissing voor bewoners hebben gegarandeerd. Ook onze jobstudenten verdienen
een dikke pluim. Voor ieder: hoedje af.
Ondertussen moesten we de versoepelingen qua Corona-maatregelen terug
schroeven omdat er een nieuwe opstoot was. De provincie Antwerpen had er erg
mee te maken. Begrijpelijk dat er dan wordt ingegrepen en gelukkig dat het aantal besmettingen hierdoor terug daalt. We beseffen maar al te goed dat dit voor
jullie en jullie familie opnieuw een grote beperking inhoudt en dat hierover af en
toe moet geventileerd worden. Het positieve nieuws is dat we tot nu nog steeds
geen besmette bewoner hebben. Regelmatig worden bewoners getest, als ze naar
het ziekenhuis gaan, als er bepaalde symptomen zijn. We zien ook dat de voorzorgsmaatregelen goed gevolgd worden door onze collega’s, we herhalen deze ook
regelmatig. En we proberen dit soms op een ludieke manier te brengen. Op de
bewonersraden van september zullen jullie ook een woordje extra uitleg krijgen
hierover.
We hopen op een mooi nazomertje zodat jullie kunnen genieten van de tuin en het
terras aan de zomerbar. De picknicks en middagmalen in de maand augustus buiten hebben al veel deugd gedaan. Buiten genieten, hoe kort ook, is goed voor de
gezondheid en het gemoed.
Ria Martens

Veel leesplezier.

directeur

REDACTIE
Ria Martens
Ria Porteman
Katrien Van Robaeys Vera Benoit
Christel Somers
Tom Van Berckelaer

WERKTEN
animatie-en ergoteam
Marijke De Smedt
Hanane Azarkan

ACTUEEL
K L A C H T E N E VA L U AT I E - A P R I L T O T J U N I 2 0 2 0
In het tweede kwartaal was er een opmerkelijke daling van het aantal
klachten, we ontvingen slechts één klacht. Deze was zeer individueel en
werd uiteraard ook individueel behandeld.
In dit kwartaal werden we eveneens geconfronteerd met de eerste zware
golf van het Covid-19 virus. Van de ene op de andere dag werd het woonzorgcentrum afgesloten voor bezoekers, wat voor jullie en jullie familie zeer
hard aankwam. Ook alle voorzorgsmaatregelen die hierop volgden vroegen
van jullie een enorme aanpassing. Niets was nog zoals voorheen.
In deze periode kregen we veel vragen en ook wel opmerkingen en bedenkingen rond de genomen maatregelen. Deze beschouwden we echter niet
zodanig als klachten die in het reguliere klachtensysteem dienden opgenomen te worden. Uiteraard behandelden we elke vraag en opmerking met
veel aandacht en overlegden met de betrokkenen of we enigszins tegemoet
konden komen aan hun vraag, wat jammer genoeg vaak niet kon, gezien de
voorzorgsmaatregelen.
Dit waren de meest voorkomende opmerkingen:


De kinderen kregen informatie vóór de bewoners op de hoogte gebracht waren



De bezoekmogelijkheden waren te beperkt, reserveringen te snel volzet



te strenge toepassing van de voorzorgsmaatregelen (mondmasker voor
bezoekers, max. aantal bezoekers, tijdslimiet van het bezoek, geen kinderen toegelaten, …)



Problemen met het online reserveringssysteem



Eigen kapper of pedicure niet toegelaten



Het domein van Hof van Egmont niet mogen verlaten



De vuile was stond niet klaar aan het onthaal, ondanks vooraf gebeld
te hebben dat men die ging komen halen

We kregen echter vooral veel positieve reacties en aanmoedigingen om zo
verder te doen, wat ons veel deugd deed.
We danken dan ook ieder van jullie en jullie familieleden voor het vertrouwen dat jullie in ons stelden en voor jullie bemoedigende woorden in die
moeilijke periode.
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5
BUREN HELPEN BUREN

Sinds het begin van de lente helpen onze buren van het Transitiehuis in de
Hanswijkstraat om onze tuin in orde te houden. Tijdens de zomermaanden komen zij dagelijks de planten water geven, ook in de moestuin.
De bewoners van het Transitiehuis gebruiken af en toe onze tuin om hun conditie op peil te houden. Door de Coronaperiode is het gebruik van fitness ruimtes beperkt. En onze tuin is groot genoeg.
Zo kan het zijn dat jullie af en toe de sportievelingen aan de slag zien. Zij worden altijd begeleid door een begeleider/coach.
We vinden het fijn dat er zo’n mooie samenwerking is.

ACTUEEL
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D E K R A C H T VA N M U Z I E K B I J P E R S O N E N M E T D E M E N T I E
Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan
muziekherinneringen: momenten van geluk, verdriet en
vreugde die we niet willen kwijt geraken.
Muziek is trouwens één van de laatste dingen in het brein
dat verdwijnt.
Muziek heeft veel functies bij dementie. Muziek kan kalmeren, opvrolijken, sfeer
scheppen, contact maken of verbeteren, afleiden, in beweging zetten, enzovoort.
Muziek kan ook herinneringen ophalen, de tijd van de dag markeren, vb.: zachte
muziek of de radio die ‘s morgens wordt opgezet. Muziek kan helpen dutten ‘s
middags, maar kan ook vervelend gedrag laten ophouden. Muziek is een krachtig
medium in de zorg voor personen met dementie.
Muziek kan op vele manieren bijdragen aan het welzijn van personen met dementie. Het soort muziek of de keuze van muziek is echter belangrijk, want Jazz en
Bach kunnen in een bepaalde fase van dementie moeilijk worden. Walsen, levensliederen, ritmische muziek of een ‘marske’ scoren beter, net als de echte
‘meezingers’.
Muziek werkt aanstekelijk, wanneer in een groep muziek wordt opgezet en iemand begint mee te wiegen of met de armen te zwaaien, gaan anderen vaak mee
doen. Ook zingen heeft iets vrolijks en positiefs en speelt vaak in op gevoelens,
die bij personen met dementie lang aanwezig blijven. Het is soms verbazend hoe
goed mensen met dementie nog de liedjes kennen van vroeger, maar ook de
psalmen en kerkgezangen en meestal hebben ze daar geen tekstboekje voor nodig.

ACTUEEL
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W E R E L D A L Z H E I M E R D A G — 2 1 S E P T E M BE R 2 0 2 0
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft
21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag (World Alzheimers Day).
Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie.

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020

omdat de Corona-maatregelen niet toelaten om onze dementie-XL-dag op traditionele wijze te organiseren kiezen wij
dit jaar voor een

virtuele Dementie XL-dag
Voormiddag: workshopfilmpjes
Namiddag: live chats met experten
Voor meer info:
www.mechelen.be/tmonument

ACTUEEL
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BURENDAG 2020

We vieren voor het eerst ‘Dag van de Buren’ op 11 september.
Dag van de Buren stond dit jaar ingepland op 29 mei, maar door de
coronamaatregelen is dit onder voorbehoud verplaatst naar 11 september.
We kunnen wel wat gezelligheid en samenhorigheidsgevoel gebruiken.
Aan alle bewoners: zet uw stoel buiten om gezellig samen te komen.
Die dag nodigen duizenden buren in heel België elkaar uit om samen een gezellig
moment te beleven.
Ook in Hof van Egmont zijn er warme mensen die graag contacten leggen met
hun buren. We zien de ‘Dag van de Buren’ dan ook als een ideale gelegenheid
om die contacten nog te versterken.
Nodig je buren uit om mee naar buiten te komen! Wat heb je nodig om het feest
te starten? Een stoel. Een drankje of iets lekkers uit de kast. Wat versiering.
Gezellig samen buurten hoeft niet moeilijk of duur te zijn.
De burendag is een ideale gelegenheid om nieuwe buren te leren kennen.
Verzamelen met de buren kan:
aan je deur, beneden aan het onthaal, in de tuin….
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ACTUEEL
GEZOND OUDER WORDEN —MUZIEK

PRIKBORD
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W I J V E RW E L K O M E N



BEECKMANS Silvain

sinds 15/07/2020



FRANS Maria

sinds 23/07/2020



VAN ONCKELEN Frans

sinds 23/07/2020



CROSIERS Willy

sinds 11/08/2020



MASSENHOVE Emmanuel

sinds 13/08/2020



VANDER VEKEN Catharina

sinds 13/08/2020

NIEUW PERSONEEL
Greet De Smedt
Zorgkundige A 3-4

PENSIOEN
Hilde Verhoeven
medewerker onderhoud MBW
Magda De Wit
Zorgkundige A3-4

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van SEPTEMBER 2020 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DINSDAG 15 september 2020
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DINSDAG 15 september 2020
IN DE NAMIDDAG OP DE KAMER

PRIKBORD

11
W I J N E M E N A F S C H E I D VA N


ROMBAUTS Paulina

kamer 514



GOOVAERTS Marie Thérèse

kamer 422



MORIS José

kamer 304



VAN KEER Amanda

kamer 121



TAMBUYSER Carolina

kamer 082



VAN KERCKHOVEN Virginia

kamer 276



VAN LOOCK Frans

kamer 653



DE BRUYN Bernadette

kamer 109



ROMBAUTS Maria

kamer 307



HEYRMAN Elisabeth

kamer 113



JORDENS Paul

kamer 180



CORNELISSENS René

kamer 302



SCHAERLAECKEN Rudy

kamer 365



SPRUYT Alphonse

kamer 318



TALBUT John

kamer 420



LABORDERY Jozef

kamer 550



DE SLOOVERE Monica

kamer 456



TASSEEL Bertha

kamer 261



WOUTERS Irma

kamer 416



VAN DAM Godelieve

kamer 406



FASOEL Pieter

kamer 402



VERASSELT Jan

kamer 604



VAN ESPEN Maria

kamer 121



SCHEERENS Joannes

kamer 624

LIFESTYLE
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PUZZEL—MUZIEK

Wie zong of wie zingt de volgende liedjes. Zoek de juiste componist,
zanger, zangeres, film, ….
WILL TURA, FRANK SINATRA, SCHUBERT, TANTE TERRY,
LOUIS NEEFS, BOUDEWIJN DE GROOT, RITA DENEVE,
THE SOUND OF MUSIC, ANN CHRISTY

 I go to the hills when my heart is lonely….
 Zo te sterven op het water met je vleugels van papier….
 Ora pro nobis peccatoribus….
 Je plukt er alle bloempjes af….
 De blauwe zee sleept heel m’n hart met haar mee….
 Waar zijn al die jaren van uitbundigheid….
 ‘t Gevoel niet alleen te zijn….
 Jij kwam in mijn leven, zo onverwacht….
 If I can make it there, I'll make it anywhere. It’s up to you….
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LYFESTYLE
MUZIEK LUISTEREN IS GEZOND

Muziek vermindert pijn
Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat muziek pijn vermindert. Dit geldt
zowel bij acute als chronische pijnklachten.
Muziek verbetert je eetpatroon
Luisteren naar rustige muziek – en het dimmen van de lichten – voor je aan een
maaltijd begint, zorgt voor een ontspannen sfeer. Uit onderzoek blijkt dat een ontspannen sfeer je minder doet eten En wat minder eten is in veel gevallen goed
voor onze gezondheid.
Muziek helpt je beter slapen
Een lekker muziekje leidt af en laat je de stress van de dag vergeten. Muziek ontspant en vermindert stress en angst. Muziek kan helpen om sneller – en dieper –
te slapen. Ook voor slapeloosheid is muziek een goed medicijn.
Muziek vermindert stress
Muziek is het ultieme geneesmiddel voor stress. Rustige muziek zorgt voor een lagere productie van stresshormonen. Bovendien maakt rustige muziek endorfine vrij
in de hersenen, wat zorgt voor pijnverlichting en stemmingsverbetering. Een rustig
muziekje vertraagt de hartslag, laat de bloeddruk dalen en zorgt voor een rustigere
ademhaling.
Muziek helpt bij depressie
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een depressie veel baat kunnen hebben bij
muziektherapie. Muziek beïnvloedt menselijke emoties en heeft aantoonbaar therapeutisch effect. Muziek kan depressieve symptomen en angstklachten aanzienlijk
helpen verminderen.
Muziek stimuleert de bloedvaten
De emoties van mensen die naar muziek luisteren zorgen voor een betere werking
van de bloedvaten. Door de positieve gevoelens wordt de bloedsomloop gestimuleerd.
Muziek versterkt je geheugen
Vergeet je altijd waar je je sleutels hebt gelaten? Geheugenverlies kan een teken
van veroudering zijn, maar je hoeft je leven er niet door te laten verpesten. Geef je
geheugen een boost door te luisteren naar je favoriete nummers. Hoe versterkt
muziek dan je geheugen? Volgens deskundigen kan muziek vele hersengebieden
stimuleren – met inbegrip van de hippocampus, het gebied dat het langetermijngeheugen aanstuurt.
Muziek vergroot je ruimtelijk inzicht
Ruimtelijk inzicht wordt gedefinieerd als het vermogen om je een precieze voorstelling van iets te kunnen maken en het vermogen te kunnen meten en te navigeren.
Met behulp van muziek – vooral pianomuziek – kun je je IQ voor ruimtelijk inzicht
met wel 9 punten omhoog krikken. Een symfonie van Mozart bijvoorbeeld maakt
dit mogelijk doordat muziek de focus van de luisteraar verbetert.

UIT EN THUIS
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

Zitgym -

Eucharistie

Gymnastiek
ELKE DINSDAG
Animatielokaal 10.15 uur

VRIJDAG
4 september
14.30 uur in het restaurant

Woensdag 2 september
14.15 uur

woensdag

Restaurant

24 juni

Met inschrijving

14 uur in het restaurant

Middagmaal
Vrijdag 11 september
Tomaat garnaal schotel
8 euro pp
Op bestelling

15

UIT EN THUIS
ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

ZAPATTA SHOES
Schoenen, sandalen en pantoffels
Voor moeilijke voeten

“Comfort waar je op staat!”

Woensdag 9 september
van 14 uur tot 15.30 uur
in het restaurant
Bekende hits in een retro jasje.
Zaterdag 12 september
Animatielokaal 14.15 uur
Met inschrijving
Hoe zouden de hits
van nu klinken moesten ze gemaakt zijn
in de jaren 30?

UIT EN THUIS

16

BELEVINGSKALENDER SEPTEMBER

Donderdag 24
september
14.15

Ode aan

Restaurant

Will Tura 80 jaar
M a a n d a g 2 1 se p t e mb e r
14.30 uur -15.30 uur
restaurant

Vraag een plaat aan Kom luisteren
of wij komen bij jou uw favoriete muziek spelen op de afdeling/kamer
Aanvraagformulier te verkrijgen op de afdeling

Dinsdag 29 september
Onder voorbehoud van de
op dat moment geldende coronamaatregelen

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER SEPTEMBER

Café Royal
O p m a a n d a g 2 8 s e p t e mb e r
i n he t r e s t a u r a n t v a n 1 4 . 3 0 t o t 1 5 . 3 0 u u r

De bewoners die jarig zijn in september worden
g e t r a k t e e r d o p e e n l e k ke r st u k b i sc u i t . De n i e t - j a r i g e n
b e t a l e n h i e r vo o r 3 e u r o i n vo o r v e r ko o p . T e r p l a a t s e b e t a a l
je 3,50 euro.
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d o nd e r d a g 1 7 s e p t e m b e r b i j d e a ni m a t o r
o f o p d e a f d e l i ng .

v

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER SEPTEMBER

BEWONERSRAAD

Om de 3 maanden wordt er een bewonersraad gehouden waarop alle bewoners
uitgenodigd worden.
Eerst wordt het verslag van de vorige bewonersraad overlopen. Daarna wordt er
informatie gegeven over de gang van zaken in het Hof van Egmont.
Een belangrijk onderdeel zijn ook uw suggesties en opmerkingen. Ook de klachtenevaluatie wordt overlopen. .
Het verslag van die bewonersvergadering kan je lezen in één van de volgende
edities van de huiskrant.
Woensdag 23 september: C3-4 om 10.15 uur op C4
Woensdag 23 september: C5-6 om 14.30 uur op C6
Maandag 21 september : Niv 1 om 10.15 uur
Donderdag 10 september: A5-6 om 14.30 uur op A6
Dinsdag 15 september: MBW om 14 uur op het 1ste verdiep

IEDEREEN WELKOM!
Voor bewoners en familieleden van Niv 2, Nieuwenhuyse en A3-4 organiseren
we een familieraad van zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten. Wie dit
wenst kan ook aansluiten bij de bewonersraad van één van de andere afdelingen.

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

Wandelclub

Creatief samenzijn

Op dinsdagvoormiddag:
Iedere dinsdagvoormiddag van 10u
tot 11.30u
Op maandagnamiddag:
Afhankelijk van de temperatuur gaat
deze wel of niet door.

Op woensvoormiddag:
Kom samen kleuren op 2,9,16, 23
en 30 september
Van 10u tot 11uur

Zitnetbal
Op vrijdagvoormiddag:
Om de twee weken op 4 en 18 september van 10 tot 11
uur
Het is een balspel waarbij twee teams bestaande uit vijf
personen het tegen elkaar opnemen en dit alles al zittend vanop een stoel of rolstoel.
Alle sportievelingen en supporters zijn welkom in de Dijlepot, of bij mooi weer in de
tuin.

CREA: SCHILDEREN/ KALLIGRAFIE/KUNSTIG KLEUREN:
Donderdagnamiddag:

3-10-24 september

Vanaf 14 uur
Heb je geen ervaring, maar wil je
toch creatief aan de slag, kom dan
zeker eens langs op één van deze
data, dan zoeken wij voor jou een
activiteit op maat!

IN DE KIJKER

20

HET DANSEND POETSTEAM
Toen de poetsmeisjes in 2007 hoorden van het ‘Lentekuren-feest’ i, wilden
ze ook iets doen en dachten aan een dans. Na lang repeteren met veel plezier is er toen een dans ontstaan en was de danstoon gezet

.

Vanaf dan kregen we de naam van ‘de dansmeisjes van Hof van Egmont’.
Dat vonden we best leuk en het gaf ons een boost.
Elk feest, groot of klein, de dansmeisjes moesten er zijn.
Op het podium ...

IN DE KIJKER
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HET DANSEND POETSTEAM
…... of op de grond,

het maakte niet uit, de danskriebels moesten eruit.
Na zoveel succes worden we nog steeds gevraagd voor leute en dans.
Van carnaval tot Kerst en zoveel meer, we smeren onze dansbenen in voor
steeds weer een nieuwe dans.

BIJZONDERE ONTMOETING
LAURA GRIMM - ONTMOETING MET MIJN DOCHTER
Ik was 21 jaar en ik had ongeveer een jaar een relatie.
Onbezonnen ging ik door het leven tot ik ineens zwanger bleek te zijn, we
hadden dit helemaal niet gepland en ik vroeg me af of we hier wel klaar voor
waren? Gingen we dit kleine mensje wel aankunnen?
Na een tijd was ik toch wel heel blij met het nieuws en was ik zo nieuwsgierig om dit kleine wonder te ontmoeten. Bij de gynaecoloog kreeg ik te horen
dat het een meisje zou worden. Ik was heel verbaasd omdat ik er zo van
overtuigd was dat het een jongen zou worden.
Maanden, weken, dagen heb ik afgeteld naar het moment dat ik ze in mijn
armen nemen kon. Zo benieuwd was ik om haar gezichtje te zien, haar kleine
teentjes, … .

7 maart was ik uitgerekend,
maar eigenzinnig als ze was, besloot ze een dagje later te komen. Op 8 maart, na een lange
en moeilijke bevalling, kon ik
haar dan eindelijk in mijn armen
nemen. De pijn was ik al heel
snel vergeten.

22
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BIJZONDERE ONTMOETING
LAURA GRIMM - ONTMOETING MET MIJN DOCHTER

Daar was ze dan, mijn baby, mijn prinses, Elize, ik had er zo naar uitgekeken en
wat was ze mooi! Ik kon mijn ogen er niet vanaf houden en zo heb ik de eerste
nacht geen oog dichtgedaan. Ik was zo gefascineerd door haar. Dat er zo een
perfect mensje uit mij kwam. Ook de gedachte dat ik mama geworden was, kon
ik niet geloven, maar het was een heerlijk gevoel.
Drie dagen later werd ik 22 jaar, de mooiste verjaardag ooit met het mooiste
cadeau ooit. Ik voelde me echt de gelukkigste vrouw ter wereld. Ik kan me
geen ander moment/persoon voorstellen die meer bijzonder voor mij is dan zij.
Ze is nu 5 jaar ondertussen en echt
een toffe meid geworden.
Samen gaan we kamperen, op
weekend, … . Ze heeft haar karaktertje maar ik zou het niet anders
willen.

TERUGBLIK
GEZOND IN DE BUITENLUCHT— PICKNICK

24
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TERUGBLIK
GEZOND IN DE BUITENLUCHT— PICKNICK

TERUGBLIK
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GEZOND IN DE BUITENLUCHT
VOLKSSPELEN

GEZELLIG
I N D E C A F E TA R I A

TELEFOONNUMMERS
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Niveau 1

vpla1@zbrivierenland.be

015 44 82 71



Niveau 2

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 82 72



Nieuwenhuyse

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 88 37



Afdeling A3-4

vpla3@zbrivierenland.be

015 44 82 73



Afdeling A5-6

vpla5@zbrivierenland.be

015 44 82 74



Afdeling C3-6

vplc5@zbrivierenland.be

015 44 82 75



Maneblusserswijk vpld2@zbrivierenland.be

015 44 82 70

© Verantwoordelijke uitgever:
Ria Martens
directeur woonzorgcentrum Hof van Egmont
H. Speecqvest 5
2800 Mechelen
e-mail: ria.martens@zbrivierenland.be
website: www.hofvanegmont.be
facebook: Zorgbedrijf Rivierenland
Tel.: 015/41.29.44
Fax: 015/41.03.32

