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V O O RW O O R D

Beste bewoner, beste familie
De zomer staat voor de deur. Onze tuin is omgetoverd naar een mooie beleeftuin: terrassen, pergola’s, banken en bloembakken, een moestuin, schommels, een fit-o-meter. Alles wordt in gereedheid gebracht om er vol van te genieten, bewegend of zittend. Laat je verleiden en kom eens kijken.
Binnen gaan we vakantieverhalen delen en luisteren naar de herinneringen
van bewoners, over vakanties ver of dichtbij. We roepen alle familieleden,
medewerkers en vrijwilligers op om een kaartje te sturen vanuit hun vakantiebestemming, naar een bewoner, naar een team, naar ons woonzorgcentrum. We hangen deze kaartjes op en het biedt mooie kansen op gesprekken.
De tweede zondag van juni is het Vaderdag. We zetten die dag al onze mannen in het woonzorgcentrum en de dagverzorgingscentra in de bloemetjes.
Vanaf juli komen vakantiewerkers onze teams versterken. We zijn elk jaar
blij dat jonge mensen bij ons ervaring komen opdoen. En zo kunnen onze
medewerkers er zelf ook even tussenuit om vakantie te nemen.
Deze Apropo is een beetje dikker dan normaal. Het gaat over 6 weken, tot
15 juli.
Ik wens jullie veel leesplezier.

Ria Martens
directeur
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K L A C H T E N E VA L U AT I E

Klachtenevaluatie januari tot en met maart 2019
Tijdens het eerste kwartaal van 2019 dienden 17 personen een klacht in,
wat een stijging betekent ten opzichte van het vorige kwartaal. Tien familieleden, 5 bewoners en 2 medewerkers waren niet tevreden over één
van de volgende onderwerpen: zorg (13), administratie (1), externe
diensten (1), medisch en paramedisch (1), schoonmaak (1), technisch
onderhoud kamer (1). Elf klachten bleken gegrond te zijn.
Waarover gaan deze klachten?
Zorg
Sommige bewoners staan vroeger op dan anderen en ontbijten ook graag vroeg.
Bij een later ontbijt volgt de middagmaaltijd al vrij snel en sommigen hebben dan
nog geen honger.
Dit onderwerp wordt zeker opgepikt in de werkgroep maaltijdbeleving die momenteel de tijdstippen van de ochtend-,middag- en avondmaaltijd herbekijkt. We komen immers graag zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van onze bewoners.
We registreren de contactpersonen van een bewoner zorgvuldig in het elektronisch
dossier zodat we hun gegevens gemakkelijk en snel terugvinden als we hen iets
willen melden of iets willen bespreken. Bij een ziekenhuisopname van een bewoner
stond een nieuwe contactpersoon nog niet in het elektronisch dossier, waardoor
deze ook niet op de hoogte was gebracht. We vragen voldoende aandacht van de
medewerkers om ook bij wijzigingen van contacten of van contactgegevens deze
wijzigingen te registreren in het elektronisch dossier.
Een bewoonster stelde vast dat haar geld uit haar portefeuille verdwenen was. We
raden aan om bij diefstal steeds aangifte te doen bij de politie. Bovendien willen
we nogmaals benadrukken om niet te veel contant geld op zak te hebben of op de
kamer te bewaren.
De identiteitskaart van een bewoner is verloren geraakt. Dit had niet mogen gebeuren, onze excuses daarvoor. Vele bewoners bewaren hun identiteitskaart op de
kamer maar anderen geven deze liever in bewaring aan het onthaal (dit laatste is
niet meer van toepassing sinds begin dit jaar). Daar kan de ID-kaart dan opgehaald worden wanneer men deze nodig heeft en nadien weer teruggebracht worden. We vermoeden dat de kaart ergens in dit proces van overdracht verloren geraakt is.
Omdat we als woonzorgcentrum veel belang hechten aan het recht op zelfbeschikking voor elk individu, hebben we er dan ook voor gekozen om bewoners voortaan
zelf hun ID-kaart te laten beheren en dit niet langer in hun plaats te doen. Indien
dit wenselijk is kan de bewoner er ook voor kiezen de kaart in bewaring te geven
bij een familielid. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, bv als er geen familie
meer is, zal het onthaal de kaart in bewaring nemen.
Bij consultaties of opname in een ziekenhuis is het immers niet meer noodzakelijk
de ID-kaart zelf bij te hebben, een kopie van de kaart volstaat. In het elektronisch
dossier bewaren we daarom van elke bewoner een kopie van de ID-kaart. (zie info
onderaan dit artikel).
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K L A C H T E N E VA L U AT I E

Enkel wanneer een bewoner administratieve ondersteuning vraagt aan de woonzorgcoach kan het gebeuren dat de ID-kaart vereist is om bv. een digitale aanvraag in te dienen bij een overheidsdienst.
Medisch-paramedisch
Enkele familieleden stelden zich vragen bij de vrij hoge factuur voor medicatie. Bij
nazicht van de door de apotheek aangerekende kosten bleek het telkens om de
huurprijs van een aerosoltoestel te gaan. In de voorbije winterperiode hebben inderdaad meerdere bewoners nood gehad aan zo’n aerosoltoestel. De apotheek
rekent hiervoor bij het opstarten de volledige huurprijs aan, wat een vrij hoog bedrag is. We begrijpen dat dit voor velen een onverwachte meerkost was. Daarom
zullen we contact opnemen met de apotheker en met hem bekijken of het mogelijk is de huur van het toestel voortaan eventueel maandelijks aan te rekenen. Ook
willen we met hem, in functie van de gebruikstermijn van het toestel, de kostprijs
van de huur versus die van een aankoop bekijken.
Wat het toestel zelf betreft, vragen we aan de zorgmedewerkers voldoende aandacht te hebben voor het reinigen van het toestel.
Technisch onderhoud kamer
Op de kamer van een bewoner was de kleerkast stuk en het duurde vrij lang vooraleer een nieuwe kleerkast geplaatst werd. We zijn volop bezig het meubilair dat
aan vervanging toe is te vernieuwen. Helaas loopt dit project enige vertraging op
wegens enkele ziektes bij het personeel. Onze excuses daarvoor.

Wij blijven het belangrijk vinden dat bewoners, familieleden of anderen ons melden als iets niet naar wens verloopt. Soms geeft dit aanleiding tot een specifieke
actie of verandering in onze werking. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te
blijven en dit ten bate van een goede dienstverlening en vertrouwen.

GEBRUIK IDENTITEITSKAART
Vele bewoners hebben zelf hun identiteitskaart op de kamer, sommigen hebben
liever dat iemand van de familie ze bewaart. Het onthaal neemt niet langer
ID-kaarten in bewaring. Op de meeste diensten is het immers niet meer noodzakelijk je ID-kaart bij te hebben en is een kopie van de kaart voldoende. Daarom
bewaren de onthaalmedewerkers van elke bewoner een kopie van de kaart in het
elektronische dossier.
Dit geldt ook bij een consultatie of opname in het ziekenhuis:
- Je hoeft je ID-kaart niet mee te nemen naar het ziekenhuis
- De zorgmedewerkers geven steeds een kopie van je ID-kaart mee
- Inschrijven kan aan de onthaalbalie van het ziekenhuis
Goed om weten dus, je kan je ID-kaart op je kamer laten zodat ze in het ziekenhuis niet verloren geraakt.
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VOORAFGAANDE ZORGPLANNING
Denk vandaag na over morgen.
Iedereen heeft het recht op een leven
dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de
eigen wensen.
Aan het levenseinde
worden
mensen
echter
vaak
geconfronteerd met moeilijke medische
keuzes. Hierover nadenken lukt beter
wanneer je goed bent ingelicht over de
verschillende mogelijkheden.
Voorafgaande zorgplanning betekent dat
je vooraf al stilstaat en nadenkt over de
zorg die jij wil aan je levenseinde en dat
je dit in open dialoog bespreekt met je
familie en je huisarts.
Jouw rechten als patiënt
De wet op de patiëntenrechten voorziet in het fundamenteel recht van iedere
patiënt om toestemming te geven of te weigeren voor een behandeling. Deze
behandeling kan leiden tot genezing, kan het leven redden of verlengen of kan
palliatief zijn. De patiënt beslist zelf of hij/zij die behandeling wil of niet.
Informatie krijgen en overleggen over wat je wil is zeer belangrijk. Bij acute
gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld een gebroken been, leidt dat meestal niet
tot discussie. De meeste mensen aanvaarden dan het voorstel van hun arts. Maar
bij chronische aandoeningen zal het effect van een behandeling op de
levenskwaliteit een veel grotere rol spelen.
Voorafgaande zorgplanning
Wij informeren je over de wettelijke mogelijkheden bij beslissingen aan het einde
van het leven, inclusief euthanasie. Elke bewoner of familie die dit wenst, krijgt
hierbij ondersteuning. We nodigen je uit voor een gesprek en we betrekken jouw
huisarts hier actief bij.
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Welk pad kies jij?
Je kan bewust zelf alles beslissen op elk moment. Of je kan vooraf zelf maatregelen nemen, zoals alle nodige documenten in orde maken. Zo kan men later rekening houden met jouw beslissingen.
Als je zelf geen beslissingen meer kan nemen, dan kan jouw vertegenwoordiger,
die je op voorhand schriftelijk aanstelt, je spreekbuis zijn. Duidde je geen wettelijke vertegenwoordiger aan, dan beslissen volgende personen voor jou (in volgorde): de bewindvoerder over de persoon, de samenwonende partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus en zorgverlener.
De wijze waarop mensen zich naar het einde van hun leven willen laten begeleiden is erg verschillend en dat respecteren we.
Vanaf 1 juli is Karin Baek onze referentiepersoon voorafgaande zorgplanning en
comfortzorg. Heb je vragen? Stel ze gerust aan een zorgmedewerker of vraag
een gesprek met Karin aan (karin.baek@zbrivierenland.be).

D A G VA N H E T H U M A N I S M E

Op 21 juni, de Dag van het
Humanisme, schenken
medewerkers van het Huis van de
Mens een plantje aan de bewoners
van Hof van Egmont.
Jullie kunnen op die dag vanaf 13 uur
een bezoekje van hen verwachten.

ACTUEEL
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Zondag 23 juni is niet alleen de dag van het grote tuinfeest in Hof van
Egmont. Het is ook de dag van de mantelzorger.
Wat is een mantelzorger?
Het betekent dat je hulp biedt aan iemand die zorg nodig heeft. De persoon die
zorg nodig heeft, is jouw vader of moeder, jouw grootmoeder of grootvader, een
vriend of vriendin of een goede buur. Je helpt omdat je dat wil en het is niet
altijd een bewuste keuze. Je bent dus vaak mantelzorger zonder dat je het weet.
Ook in het woonzorgcentrum blijf je mantelzorger. Een deel van de zorg wordt
overgenomen maar sommige hulp wil jij misschien blijven geven zoals
boodschappen doen of de was doen. Misschien stond je thuis ook in voor het
wassen van de bewoner en wil je dit ook in het woonzorgcentrum verder doen?
Dat kan, bespreek het met de verzorgers op de afdeling en bekijk samen wat er
mogelijk is.
Zorg ook voor jezelf.
Mantelzorger zijn, brengt heel
veel mooie ervaringen met zich
mee. Je hebt een intens contact
met diegene waar je voor zorgt
en het maakt je gelukkig. Maar
het kan ook te veel worden. Heb
je het gevoel dat je overbelast raakt of last hebt van stress? Spreek ons aan en
dan zoeken we samen naar (eventueel tijdelijke) oplossingen zodat je wat hulp
en ademruimte krijgt.
Vraag tijdig advies of ondersteuning. Wacht niet tot het te laat is. Zo kunnen we
allemaal blijven genieten van de verrijkende ervaring die mantelzorg is.
We zeggen het vermoedelijk niet genoeg, maar zowel de bewoners als de
medewerkers zijn blij dat mantelzorgers mee zorg dragen en mee een thuis
maken van ons huis. Dank jullie wel!
Geniet van het tuinfeest en vooral van elkaar.

8
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KUNSTGALERIJ

Deze maand kan je in de
kunstgalerij werkjes van
‘onze kinderen’ bewonderen.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van bewoners
en medewerkers stellen hun
creativiteit ten toon in ‘de
lange gang’ van
Hof van Egmont.
Ga zeker een kijkje nemen!

KALENDER
Vanaf deze maand vind je bij de Apropo een lege kalender, deze keer van juni
met op de achterzijde die van juli. Tweemaandelijks bezorgen we je een nieuwe
kaleder. Hierop kan je al je afspraken en activiteiten schrijven of laten opschrijven.
We zoeken ook nog een leuke naam voor deze kalender: ‘agenda’, ‘kalender’,
‘mijnen almanak’,… Aan jullie om een leuke naam te bedenken, laat het ons
maar weten.
Op de bewonersraad van juni zal het gebruik van de kalender nog meer toegelicht worden.
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Zomerfeest
Zondag 23 juni ‘19

14 uur—20 uur

Woonzorgcentrum
Hof van Egmont
Eet– en drankstanden
Ijskar, wafelkraam
tomaat garnaal (met voorinschrijving)
bbq

Mobiele animatie
Mister dixieland, vaandelZwaaiers, de verffee….

Springkasteel
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HITTEPLAN

Het hitteplan treedt in werking van zodra minstens voor drie opeenvolgende dagen een buitentemperatuur wordt aangekondigd
van meer dan 25°C, via het KMI-weerbericht, met de verwachting
dat het nadien warm blijft.


Drinken is dan de boodschap .
Zorg dat er altijd drinken in de buurt staat.
Kleine beetjes drinken is nu beter dan één keer veel.
Wij voorzien extra ijsthee en fruitsap op de zorgafdelingen.
In de Dijlepot en op het terras is drinkbaar water vrij beschikbaar.



Blijf eten. Fruit, yoghurt en platte kaas zijn voldoende aanwezig.



Aandacht voor het extra verfrissen.
Leg eventueel een nat washandje in de buurt zodat je je
even kan verfrissen .



De Dijlepot is een geklimatiseerde ruimte waar de airco aanstaat, We raden jullie aan om er naartoe te gaan of we begeleiden jullie er naartoe. We
vragen ook aan familieleden en vrijwilligers om hierbij te helpen.



We bieden geen inspannende activiteiten aan. Inspannende activiteiten
worden naar een ander moment verschoven.



Bewoners die buiten gaan op warme zomerdagen wordt aangeraden zich
te beschermen tegen de zon (zonnecrème, hoedje, …).



Ook medewerkers drinken regelmatig tijdens hun werk.
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ONZE BELEEFTUIN

Een zomer waar heel wat te beleven valt
Een zomer vol beleving staat inderdaad voor de deur en met de aanleg van onze
beleeftuin zal dat ook in de buitenlucht kunnen.
Beleven, bewegen, actief bezig
zijn, … . Geen schrik, we gaan
geen marathon parcours
uitstippelen. In onze beleeftuin
zal je niet enkel actief kunnen
bezig te zijn maar je zal er ook
gewoon actie en beweging
kunnen beleven.
Met schommels, een
buurtmoestuin, een vijvertje en de vernieuwing van de fitometer zal er voor
iedereen wat wils zijn.
Er komt schot in de zaak maar het is nog niet allemaal af. Wat staat er allemaal
nog te gebeuren?
De fit-o-meter
Onze fit-o-meter bestaat al een tijdje maar helaas is dat er ook aan te zien. Hier
gaan we nog wat aan werken om deze terug wat op te frissen. Vooral ook de
paden hebben hun beste tijd gehad. Op dit moment word je al fitter van het
ontwijken van de oneffenheden van het pad dan van de fit-o-meter zelf. Hoog tijd
dus dat hier wat aan gedaan wordt en de paden worden de eerste weken van
juni dan ook volledig heraangelegd zodat de toegang tot de toestellen terug op
een veilige wijze kan plaats vinden.
Schommelen
Eerder hebben we in de Apropo
al aangekondigd dat er met de
steun van de AFAS Foundation
schommels zouden komen in de
tuin van ons woonzorgcentrum.
Wie alle werken wat in het oog
houdt die heeft opgemerkt dat de
eerste schommel, de
rolstoelschommel, reeds zijn plaatsje gevonden heeft onder onze mooie beuk.
De eerste week van juni zal je nog een tweede schommel zien verschijnen en
wordt er vanop het terras aan de Dijlepot een pad aangelegd naar de schommels.
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ONZE BELEEFTUIN
Tuinieren
In februari werd langs de facebook pagina
van Zorgbedrijf Rivierenland de
buurtmoestuin al aangekondigd.
Hof van Egmont wil samen met de buurt
haar steentje bijdragen aan het klimaat en
daarom willen we samen met de buurt wel
wat eigen groenten kweken in plaats van
de wagen te nemen en groenten uit verre
oorden te gaan kopen in de supermarkt.
Omdat we er zeker van waren dat er
tussen onze bewoners heel wat mannen of
vrouwen zouden zijn die wel wat afweten
van tuinieren dachten we dat dit wel een
haalbare kaart zou zijn.

Ondertussen zie je de eerste plantjes in de moestuin staan. De buren zijn gestart
en samen met onze buren ook reeds een aantal medebewoners die zich al
kandidaat gesteld hebben.
Maar alle hulp is nog steeds welkom! Helpen kan door de handen uit de mouwen
te steken of gewoon met goed advies en tips & tricks.
Als je interesse hebt om mee te doen
dan kan je nog steeds iets laten weten
aan één van de animatoren.
Kijken mag ook natuurlijk. Iedereen is
vrij om eens een kijkje te gaan nemen.
Het nieuw aangelegde pad brengt je
langs alle perceeltjes met lekkere
groenten.
Feesten
Hou alvast een gaatje vrij in jullie agenda op vrijdag 14 juni in de namiddag.
Want feesten doen we graag en daarom willen we op 14 juni een feestelijke
inhuldiging organiseren.
De details van dit feestje zullen we jullie later nog laten weten.

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



VAN DER AUWERA Jozef

sinds 03/05/2019



DELAHAYE Jacqueline

sinds 07/05/2019



OP DEBEECK Denise

sinds 08/05/2019



VAN LOOCK Maurice

sinds 13/05/2019



BRUNO Angela

sinds 21/05/2019



MEYS Alice

sinds 24/05/2019



DE PRINS Willem

sinds 24/05/2019

NIEUW PERSONEEL

Maarten Geens

Ines Verschooten

Woonzorgcoach

Ergotherapeute

Liesbeth Francken
Lies De Wit

Begeleider wonen en leven

Medewerker keuken
Tara Hendrickx
Technisch medewerker —
onderhoud

PENSIOEN

GEBOORTE

Marijke De Smedt

Rachid El Bouyadi

Maatschappelijk assistente

technische dienst,

Bedankt voor je jarenlange inzet
als eindredacteur van onze
apropo

Papa van een
flinke dochter
INSAF

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


HELLEMANS Etienne

kamer 505



KEPPENS Maria

kamer 270



COPPIETERS Alice

kamer 075



PLUYM Florentina

kamer 622

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N
De zakgelden voor JUNI 2019 worden uitbetaald op:


Dienst boekhouding: donderdag 13 juni 2019
van 09 uur tot 12 uur
en … NA DE MIDDAG op de afdeling
De zakgelden voor JULI 2019 worden uitbetaald op:



Dienst boekhouding: vrijdag 12 juli 2019
van 09 uur tot 12 uur
en … NA DE MIDDAG op de afdeling

LIFESTYLE
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CHEF ON TOUR OP DE AFDELINGEN
Onze “chef on tour” is de afgelopen weken druk in de weer geweest.
Op niveau 1 heeft hij samen met de bewoners sabayon met ijs & aardbeien
gemaakt, met de bewoners van A3-4 heeft hij appeltaart gemaakt.
Op 5-6 A had men al langer zin in vers gesneden frietjes met steak en huis
bereide mayonaise.
Ongetwijfeld passeert onze chef de andere diensten nog in de loop van het jaar.
Als jullie suggesties hebben voor onze chef mag u dit gerust meegeven met de
collega’s van animatie.

Sabayon met aardbeien
workshop & proeverij!
Dinsdag 30 april – Hof van Egmont
Aanvang 13u30 – leef ruimte B1

LYFESTYLE
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PUZZEL—GROENTENTUIN
Eigen kweek in onze moestuin. Herken je de plant.
Welke groenten groeien uit welke plant:

Selder, wortel, prei, spinazie, tomaten, sla, asperge, rode kool,
bloemkool, boerekool

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER 1 JUNI -15 JULI

Carrefour Zemst

Kaarten

DONDERDAG
6 juni

VRIJDAG

Vertrek om 13 uur

28 juni

Met inschrijving

Animatielokaal 14 uur

Zitgym

kookclub

Op DINSDAG
MAANDAG
3 juni
Animatielokaal

Gymnastiek

Start om 9.30 uur

Op woensdag

Met uitnodiging

Animatielokaal 10.15 uur

De vrolijke luisteraars
DONDERDAG
13 & 27 juni
Animatielokaal 10.15 uur
Met uitnodiging

WOENSDAG
26 juni
14 uur
Restaurant

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER 1 JUNI -15 JULI

Zangclub

Eucharistie
VRIJDAG 7 juni
14.30 uur restaurant
MAANDAG

ZATERDAG 15 juni

17 juni

14.30 uur restaurant

Animatielokaal
Start om 14.30 uur

Degustatie
van de nieuwe maatjes

Dinsdag 4 juni om 11 uur
in de Dijlepot

UIT EN THUIS

Hof van Egmont

ZOMERFIT
VANAF 1 JULI
van dinsdag tot vrijdag
in de tuin
10.30 - 10.50 uur

Doe allen met ons mee...

20

UIT EN THUIS
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Bewonersraad

Om de 3 maanden wordt er een bewonersraad gehouden waarop alle bewoners en ook hun familie 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 maar ook de klachtenevaluatie wordt overlopen. .
Het verslag van die bewonersvergadering kan je lezen in één van de volgende
edities van de huiskrant.

Vrijdag 7 juni: 3-4C om 10. 30 uur op 4C
Woensdag 12 juni : 5-6A om 14.30 uur op 6A
Woensdag 12 juni: 5-6C om 14 uur op 6C
Dinsdag 18 juni : niv I om 14 uur op de afdeling
Donderdag 4 juli : MBW om 14 uur in animatielokaal
Voor bewoners en familieleden van niv. I, niv. II, Nieuwenhuyse en van 3-4A
wordt een familieraad georganiseerd maar wie dit wenst kan voor een bewonersraad aansluiten op een andere afdeling▪

Café Royal
O p m a a n d a g 1 j u l i i n he t rest aurant 14.30 uur - 15.30 uur.
De
bewoners die jarig zijn tussen
1 juni & 15 juli worden getrakt e e r d o p e e n l e k k e r s t u k b i sc u i t .
D e n i e t - j a r i g e n, f a m i l i e e n v r i e nd e n b e t a l e n hi e r vo o r 3 e u r o i n
v o o r ve r k o o p . T e r p l a a t s e b e t aa l j e
3,50 euro.
Graag inschrijven en betalen
vó ó r d o nd e r d ag 2 7 j u n i b i j d e
a n i m a t o r o f o p d e a f d e l i ng

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
Maandag: Wandelclub
3,10,17 juni en 1,8,15,22 juli
Vanaf 14 uur
Dinsdag: Wandelclub Botanique
4, 11, 18,25 juni en 2, 9,16,23, 30
juli
van 1O uur tot 11.30 uur

Woensdag Houtbewerking: data
te bevragen bij de ergo

Dinsdag: Handwerk: data te bevragen bij de ergo
Haken, breien ,
smyrna, pompons
maken...
Vanaf 10.00 uur
in het ergolokaal

Donderdag 6, 13, 20, 27 juni
en 4,11,18, 25 juli
Kleuren voor volwassenen

Vanaf 14.00 uur in
het ergolokaal

Vanaf 9.30 uur in
het ergolokaal

Donderdag: Crea: data te
bevragen bij de ergo

Vanaf 13.30 uur
in het ergolokaal

UIT EN THUIS
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EHBD RUGZAK

Mensen informeren over en bewust maken van dementie.
Kennen jullie de EHBD-rugzak al?
EHBD-rugzak staat voor …
EHBD staat voor Eerste Hulp Bij Dementie. De
rugzak is gevuld met zorgvuldig geselecteerde
materialen over dit thema. Hij is ontworpen om
iedereen die van ver of dichtbij te maken krijgt met
dementie, te begeleiden in de eerste zoektocht naar
informatie over dementie.
Waarom een EHBD-rugzak?
Als er een vermoeden van dementie bestaat of er al
een diagnose is gesteld, roept dit veel vragen op.
Mensen gaan met de diagnose dementie naar huis
en hebben vaak geen goed beeld van het verloop
van de ziekte. De ‘Eerste Hulp Bij Dementie’-rugzak
geeft je de kans om dit thema op een rustige manier thuis te verkennen.
Wat zit er in de EHBD-rugzak?
Omdat dementie niet alleen de persoon met dementie treft maar ook een grote
impact heeft op zijn omgeving, bevat de rugzak een selectie van materialen voor
zowel (jonge) kinderen, tieners als volwassenen. De inhoud bestaat onder andere
uit informatieve boeken, kinderboeken, strips voor volwassenen, een dvd (film)
en brochures over dementie. Daarnaast vind je in de rugzak ook een overzicht
van andere materialen over dementie die elders of in de bibliotheek te ontlenen
en verkrijgen zijn.
Aan de slag ermee, maar hoe?
De bibliotheek beschikt over twee EHBD-rugzakken op wieltjes (trolleys) die
makkelijk hanteerbaar zijn. Deze kunnen gedurende de normale uitleentermijn
van vier weken ontleend worden. Zijn beide rugzakken uitgeleend, dan kan je er
één reserveren. De rugzak bevat een tiental voorwerpen, maar telt maar als één
ontlening. Na gebruik geef je de rugzak tijdens de openingsuren af aan een
baliemedewerker in de bibliotheek. Zij of hij kijkt de inhoud na. Een aantal
infobrochures mag je zelf houden. De EHBD-rugzak past niet in het inleverluik.
De familieraad voor de afdelingen met Dementie gaat door op
donderdag 20 juni 2019 in onze cafetaria van het Hof van Egmont
van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Iedereen is welkom.

IN DE KIJKER
DIAKENWIJDING — KOEN VANDERGOTEN

Op 28 april gingen heel wat bewoners van Hof van Egmont
naar de kathedraal.
Koen Vandergoten werd er samen met twee andere mannen
gewijd tot diaken.
Het was een feestelijke viering, met veel mooie zang
en harp- en orgelmuziek.
Het altaar was versierd met bloemen
en het rook lekker door de zoete wierook.
Na het aanroepen van de heilige Geest
gingen de wijdelingen plat ter aarde liggen.
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DIAKENWIJDING — KOEN VANDERGOTEN
De gemeenschap zong de litanie van alle engelen en heiligen.
Door handoplegging en gebed
mocht Koen dan de diakenwijding ontvangen.
Dank aan u allemaal voor uw gebed en om mee te komen vieren!
Op zondag 2 juni 2019 om 11 uur is er
uit dankbaarheid voor de diakenwijding een dankviering
in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.
Na de eucharistie is er gelegenheid om na te praten, met een drankje.
Iedereen hartelijk welkom om mee te komen vieren!

WAAR OF NIET WAAR?
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KIM FESTRAETS – VAKANTIE IN ZUID FRANKRIJK
Al 10 jaar gaan wij met de auto op vakantie naar de mooie Languedoc –
Roussillon – streek in Zuid – Frankrijk.
We logeren daar in een tent van ‘Vacanssoleil’.
Bij aankomst staat de tent al recht en bijna alles
is aanwezig. Super handig toch!
Elk jaar ontdekken we daar nieuwe plekjes, maken uitstappen
naar kleine dorpjes en grotere steden. Perpignan en
Barcelona zijn niet zo heel ver rijden. Het pittoreske Collioure
heeft mijn hart gestolen. Een supergezellig dorpje vlak aan de Middellandse Zee met
allemaal knusse winkeltjes en restaurantjes.
Op 1 van die uitstappen, ongeveer een half uur van onze camping, kregen we onze
auto niet meer gestart. Het was een oudere wagen en we waren geen lid van een
pechverhelpings- dienst. Lichtjes in paniek, wat nu? Kosten om te slepen en de
werkuren van de garage zouden al snel oplopen. We hadden eerder die vakantie al
problemen ondervonden bij het starten en dachten dat het probleem aan de sleutel kon
liggen.
Enkele dagen later zou mijn broer met zijn gezin op vakantie vertrekken naar Spanje.
Hij passeert dan min of meer waar wij op vakantie zijn. We vroegen of hij onze reserve
- sleutel wou komen brengen. Die paar dagen zochten we ondertussen naar een plan
B, C, D,… Die dag stond ’s morgens het ontbijt klaar voor mijn broer en zijn gezin. De 2
mannen zijn dan naar de defecte auto gereden. En gelukkig kreeg ik snel daarna het
verlossende telefoontje dat de auto terug was gestart: oef!!
Vanaf dan zijn we wel lid van een pechverhelpings – dienst en gaat de reservesleutel
mee op vakantie!
In de buurt van onze verblijfplaats, kan je ook allemaal heel leuke
activiteiten doen met de kinderen. Er is uiteraard het zwembad en de
zee maar in de buurt is er ook een groot waterpretpark. We zijn ook
al de bergen ingereden om daar in een meertje een duik te nemen.
Eén jaar zijn we gaan raften: super tof en voor herhaling vatbaar. De
kinderen gaan ook elk jaar karten: dat is niets voor mij.
Het dorpje waar we verblijven is niet zo groot maar eens zo gezellig
en brengt voor ieder wat wils zoals: dansavonden met verschillende
muziekgenres, marktjes, rustige wandel- en fietsroutes, restaurantjes, minigolf, vissen,
strandbarretjes met live muziek en tapas… ik kan blijven opsommen.

WAAR OF NIET WAAR?
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Jaarlijks huren we ook een boot voor enkele uren en maken we een tochtje over een
binnenmeer en ook een stuk op zee. Daar hebben we ook al een spannende tijd op
beleefd. Dat jaar was er ook een ander gezin mee op vakantie, dus we hadden 2
boten gehuurd. Onverwachts was er heel veel wind opgekomen waardoor uitvaren
normaal niet meer mocht maar we waren al weg! Het moest lukken dat de batterij
van onze gsm plat was en de gsm van het andere koppel stak in hun zak die ze op de
kade waren vergeten. De mensen van de bootverhuur hadden dus al enkele keren
proberen bellen en zijn ons ook komen zoeken maar hadden ons niet gevonden. We
waren terug op afgesproken tijdstip maar het was toch wel even heftig op zo’ n klein
bootje.
Logeren in een tent is tof maar af en toe is er wel eens een extra bezoeker in de tent.
Uiteraard spinnen (brrr), maar ook al kleine kikkertjes gehad, hagedissen, een cicade
(lijkt op een kever, maakt een zeer typisch geluid) die ons een halve nacht heeft
wakker gehouden en die we niet konden lokaliseren en blijkbaar vastzat onder onze
tent. Ook hoorden we eens een heel raar geluid tegen een plastieken zak. Ik durfde
niet gaan kijken. Ik stuurde Sven met de zaklamp om te gaan kijken. Het was een
slang, ik was zo bang! Het was blijkbaar geen gevaarlijke maar dat was toch
schrikken hoor!
Ik ben stiekem toch al aan het aftellen naar eind juni want dan zijn we terug weg!

Is dit verhaal echt gebeurd of niet? Dat kan
je lezen in de Apropo van de volgende maand.
Was het verhaal van vorige maand waar?
Ria Van De Velde: Het verhaal van vorige maand “ De hoevevakantie in WestVlaanderen met de vreselijke muggen” is dus WAARGEBEURD !

TERUGBLIK
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CHEF ON TOUR - NIV 1

29

TERUGBLIK
M O E S T U I N S P E E D D AT E M E T D E B U R E N

TERUGBLIK
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TELEFOONNUMMERS
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Ter informatie geven we jullie nog eens de nummers waarop de
verschillende afdelingen rechtstreeks kunnen bereikt worden:
 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
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H. Speecqvest 5
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website: www.hofvanegmont.be
facebook: Zorgbedrijf Rivierenland
Tel.: 015/41.29.44
Fax: 015/41.03.32

Wees jezelf,
er zijn al anderen
genoeg

