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V O O RW O O R D
Beste bewoner

Wat een weertje. We zijn in onze derde warme
periode dit jaar. Ons hitteplan kwam weer van pas.
Eind juli met de recordtemperaturen was ook dat
misschien ontoereikend. Het is fijn dat wij creatieve
collega’s hebben die een watergordijn maakten op
ons terras.
Jullie, onze bewoners, herinneren zich waarschijnlijk het warme jaar 1947
nog. Toen kon het dus ook al warm zijn.
Deze zomer hebben we samen kunnen genieten van meerdere avonden
buiten, op het zomerterras, tijdens de picknick, bij het samen zingen, tijdens de wandeling. Samen zo’n mooie momenten beleven kan zo’n deugd
doen.
Ook op de zorgafdelingen was iedereen in de weer om er een mooie zomer
van te maken met ijsjes, shakes, koele dranken, waterbadjes … en hun
goede zorgen. Al onze medewerkers zetten een tandje bij ondanks de hitte: de lekkere zelfgemaakte ijsthee, de mooi in stukken gesneden watermeloen, maaltijden, klusjes, schoonmaak, administratie. Het blijft allemaal
met de glimlach gebeuren. Hoedje af voor iedereen. Ik ben fier.
September begint nu, de maand van de herfst met zijn warme kleuren. Het
is de maand dat we dementie in de aandacht brengen. Een ziekte die vragen oproept en waar wij informatie over willen geven. In deze Apropo vind
je het aanbod hiervoor.
Ria Martens
directeur
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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 1 9
Tijdens het tweede kwartaal van 2019 merken we opnieuw een daling van het aantal klachten. Er dienden 15 personen een klacht in,
waarvan 9 familieleden, 5 bewoners en 1 mantelzorger. Ze waren niet
tevreden over één van volgende onderwerpen: zorg (12), linnen (1),
administratie (1), technische dienst (1). Elf klachten bleken gegrond
te zijn.
Waarover gaan deze klachten?
Zorg
Een bewoner merkte op dat ze soms niet door de gang kan wandelen omdat de
eetkarren in de weg staan. Hier bestaan afspraken over: eetkarren moeten allemaal aan dezelfde kant van de gang staan en ’s avonds moeten ze in de keuken
gezet worden. Dit item nemen we binnenkort zeker opnieuw op in het kader
van de acties rond valpreventie.


Na een val kan men soms pas de dag nadien meer pijn of hinder ondervinden
dan onmiddellijk na het vallen. Zo kan alsnog een barst of fractuur aan het licht
komen. Daarover uitte een familielid een bezorgdheid. We vragen daarom aan
de zorgmedewerkers om een val- of ander incident de dagen nadien zeker te
blijven opvolgen en extra aandacht te hechten aan pijnklachten en mogelijke
letsels bij de bewoner.
Een bewoner had een vrijwilliger aangevraagd om mee te gaan naar een consultatie in het ziekenhuis maar er werd geen vrijwilliger gevonden. Zoals gemeld
in de Apropo van juni-juli, kunnen we sinds de nieuwe locatie van het ziekenhuis niet meer voldoen aan de vraag om een vrijwilliger als begeleider te laten
meegaan naar consultaties. Omdat het ziekenhuis niet meer op wandelafstand
ligt is er steeds vervoer nodig, de wachttijden in het ziekenhuis zijn soms vrij
lang en het is vaak niet duidelijk hoeveel tijd een onderzoek in beslag zal nemen. Bij consultaties doen we daarom een beroep op de familie of mantelzorger.
Sommige bewoners of familieleden vinden het lastig als een medebewoner met
dementie ongevraagd hun kamer binnenwandelt. Onze visie is dat alle bewoners zich vrij kunnen bewegen op de afdeling en dat we geen kamerdeuren afsluiten. Vooral nieuwe bewoners vinden in de beginperiode van het verblijf hun
kamer niet zo gemakkelijk terug en vergissen zich al eens, wat zeer begrijpelijk
is. We zoeken dan een oplossing op maat van de bewoner, zoals herkenningspunten, kleuren, foto’s,….
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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 1 9

Het valt ons op dat het merendeel van de klachten rond zorg veroorzaakt zijn
door een fout gelopen communicatie. Open, duidelijke, tijdige en correcte communicatie zou deze klachten wellicht voorkomen hebben. We blijven dan ook inzetten op communicatie tijdens de teamvergaderingen en via opleidingen.
Er werden ook enkele individuele klachten opgenomen en behandeld. We zetten
hierbij sterk in op coaching, vooral individueel.
Linnen
Een bewoner meldde ons dat haar tafellaken en T-shirts niet goed gestreken waren. We hebben dit gemeld aan wasserij Malysse en zullen de was die terugkomt
van de wasserij steekproefsgewijs opvolgen en nakijken op de kwaliteit van het
strijken.


Technische dienst
Een mantelzorger stelde vast dat men de kamer van een overleden bewoner al
aan het herschilderen was vóór deze volledig ontruimd was. Het is uiteraard zo
dat er gewacht wordt met schilderen, tenzij er overeen gekomen is met de familie
dat men al eerder kan starten mits eventuele meubels die nog in de kamer staan
even op de gang te zetten. De communicatie over het moment van schilderen is
jammer genoeg niet gebeurd deze keer, wat we betreuren.


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.

ACTUEEL
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21 SEPTEMBER = WERELDDAG DEMENTIE

Werelddag dementie
zaterdag 21 september
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft 21
september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag (World Alzheimer's Day). Op
deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie.

Sinds 1994 alarmeert deze internationale dag overheden en beleidsbepalers
over dementie als een ernstige gezondheidskwestie, omdat de wereld vergrijst.

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. In België lijden ruim 202.000 mensen
aan dementie. In Vlaanderen zijn dat er naar schatting zo’n 131 800 Dit aantal
zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij.

De ziekte van Alzheimer is in 1910 vernoemd naar de Duitse arts Alois Alzheimer (14 juni 1864 - 19 december 1915). Hij beschreef in 1906 het ziektebeeld
van zijn patiënte Auguste Deter. Zij had problemen met haar geheugen en na haar overlijden op 56-jarige leeftijd - onderzocht Alzheimer
haar hersenen. Naast atrofie (het verschrompelen van de hersenen) vond hij zogenoemde plaques (eiwitafzettingen) en tangles (kronkels),
die nog steeds als karakteristiek gelden voor de
naar hem vernoemde ziekte.

Naar jaarlijkse gewoonte , zet ook het inloophuis dementie van Mechelen
(‘t MoNUment) deze aandoening in de kijker.
Het programma van onze Dementie XL-dag lees je op de pagina hiernaast.
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CUPCAKES—ACTIE

September is cupcake-maand!
De ergotherapeuten én bewoners verwennen je gedurende
de maand september met heerlijke artisanale cupcakes!
De opbrengst van onze actie gaat
integraal naar materiaal voor de
activiteiten die we
organiseren.

Even praktisch:


Bakdagen: maandag– en donderdagvoormiddag



Bestellen bij de ergotherapeuten



Afhalen: woensdag en vrijdag



Prijs: één cupcake voor 2 euro
6 cupcakes voor 6 euro

ACTUEEL
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cultuur@home ‘Mechelen in beeld’

Ekspozzeese van Mechelen
Hoe zag de vismarkt er nu ook weer uit? Waar de
boten aankwamen met verse vis en je die ter plaatse
kon kopen?
Margareta van Oostenrijk in het midden van de grote
markt of ja… vanaf het station de tram nemen naar
Heist op den Berg.
We zouden het heel erg leuk vinden als jullie ons
willen meenemen naar het Mechelen uit jullie jeugd.
Vanaf 15 september tot 15 november wordt het
gelijkvloers in Hof van Egmont één grote Ekspozzeese
van Mechelen
Wij, familie, personeel en vrijwilligers, nodigen jullie
uit om ons mee te nemen naar het verleden en te
vertellen over hoe jullie Mechelen toen beleefden.

Wij kijken er alvast naar uit.

Het ganse programma van cultuur@home vind je op de
affiches in Hof van Egmont

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



PEETERS Leopold

sinds 10/07/2019



HAMERS Rosalia

sinds 19/07/2019



CEUPPENS Annie

sinds 29/07/2019



FELS Maria

sinds 07/08/2019



MOONEN Cecilia

sinds 08/08/2019



VAN WIN Lucienne

sinds 09/08/2019



BROUNS Marie - Josee

sinds 20/08/2019



PLOEGAERTS Maria

sinds 22/08/2019

NIEUW PERSONEEL

De Vroe Marina

Castrillon Karen

Technisch medewerker onderhoud C 3-6

Zorgkundige C 3-6

GEBOORTE
Michelle De Leeuw, Verpleegkundige C 3-6
is mama geworden van een flinke zoon LIAM.
Naomi Mertens, collega van onze schoonmaakdienst,
is mama geworden van een flinke zoon NOAH.
Fastenaekels Mona, zorgkundige niveau 2, is mama
geworden van een flinke zoon VINCE.

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


BECKX Fernande

kamer 354



MUYLDERMANS Arlette

kamer 667



VANHYFTE Suzanne

kamer 561



VERBERGT Antonia

kamer 467



VERMOST Maria (José)

kamer 279



CLAES Edmond

kamer 171



PEETERS Frans

kamer 520



DE GROEN Maria

kamer 308



MAMMERICKX Amelia

kamer 519



SERNEELS Maria

kamer 070



VAN DOREN Edouard

kamer 102



PEETERS Emerantia

kamer 256



SOMERS Louis

kamer 127

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N

De zakgelden voor SEPTEMBER 2019 zullen worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DONDERDAG 12 september 2019
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DONDERDAG 12 september 2019
IN DE NAMIDDAG OP DE KAMER

LIFESTYLE
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PUZZEL—MECHELSE WOORDEN—DIALECT
Laat je dialect nog maar eens naar boven komen.
Wat zeggen ze tegen een ….. ???
Verbind de mooie benaming met het Mechels dialect.

Aansteker

begankenis

Bewegen

kweddeleir

Bustenhouder

plêffêteur

Drukte

fanterlokke

Een vergiet

fundament

Foefelaar

baoval

Grondlaag

titantolleke

Hoofd

mèrrebolle

Knikkers

nen temst

Liezen

tèttasjeir

Muts

allemeur

Schommel

téppe

Streken verkopen

ièkenissen

Toespijs

bougjere

Vensterluik

boesjkammerree

LYFESTYLE
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‘T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER
Ze zijn er weer! De eerste kruisspinnen komen
boven… Vanmorgen hing in een struik aan mijn
voordeur een prachtig web, gesponnen in zilverdraad
met de mistdruppeltjes als pareltjes erover
verstrooid. En in het midden… de eerste kruisspin.
Zij kondigen voor mij de komst van de herfst aan,
mistige ochtenden, verkleurende bladeren en lekker
knus binnen zitten terwijl buiten de wind rond het huis jaagt. Dikke braambessen
gaan plukken zoals ik vroeger met mijn grootmoeder deed en daar dikke zalige
“gelei” van maken voor op de winterse boterham of een lekkere pannenkoek.
De vlierboom achterin de tuin krijgt stilaan rijpe bessen, die worden ook gretig
binnen gehaald. Met het oog op winterse “vallingen” verwerk ik die tot dikke
vliersiroop, zeker zo goed als de middeltjes van de apotheker. De laatste honing
uit de bijenkasten is geoogst, zij bereiden zich al voor op de winter door alle
kieren en spleten dicht te stoppen en iedereen die te dicht in de buurt van hun
woning komt fanatiek weg te jagen om hun wintervoorraad te beschermen.
In het dorp verzamelen de zwaluwen zich stilaan op de
telefoondraden, binnenkort zoeken ze warmere oorden
op. Zij nemen de laatste zomerdagen mee op reis, de
uitbundige natuur schakelt een versnelling lager.
Onze voorraad houtblokken voor de haard is aangevuld,
laat de herfstige dagen maar komen!
Op tafel komen de gezellige stoofpotjes terug. Na die hete
zomerdagen met sla in alle mogelijke variaties en koude
patatjes en barbecue, gaan we terug naar de goeie ouwe
Vlaamse keuken. Naar stoofvlees met frietjes, konijn op
grootmoeders wijze en een grote ketel dampende soep!
De kinderen gaan terug naar school, de
dagelijkse files beginnen terug aan te
groeien en de mooie vakantiedagen lijken alweer lang voorbij…
Dan zingen ze op de radio ” ’t Is weer voorbij die mooie zomer”, en
nestelen we ons ‘s avonds onder een zacht fleece dekentje voor
de tv, waar eindelijk terug iets anders uitgezonden wordt dan
herhalingen. Met een lekkere tas thee of een glaasje
(zelfgemaakte !) sleedoornjenever… Santé

UIT EN THUIS
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

Kookclub

Carrefour

MAANDAG

DONDERDAG

2 september

5 september

Animatielokaal

17 september

Start om 9.30 uur

Vertrek om 13 uur

Muzieknamiddag

Beiaardbokes
Je middagpauze doorbrengen in
de Sinte-Mettetuin met een lekkere lunch en de beiaard op de achtergrond... .

14.30 uur
vrijdag 27 September
Animatielokaal

Woensdag 18 september
Vertrek om 12 uur
in het animatielokaal
met inschrijving

UIT EN THUIS
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

Zangclub

Dijle avond
MAANDAG
16 september
Animatielokaal
Start om 14.30 uur

Eucharistie

Vrijdag 13 en 27 september

16.30-20.30 uur
Dijlepot

Onthaal
nieuwe bewoners

VRIJDAG 6 september
ZATERDAG 21 september
14.30 uur restaurant

woorddienst

Dinsdag 24 september

VRIJDAG 13 september

Animatielokaal 14 uur

In de kapel

Met uitnodiging

UIT EN THUIS
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

Café Royal
Op maandag 30 september
i n h e t r e s t a u r a n t 1 4 . 3 0 uu r 15.30 uur. De bewoners die jarig zijn in septem ber worden getrakteerd op een lekker stuk biscuit. De niet -jarigen, fam i l i e e n v r i e n d e n b e t al e n h i e r v o o r 3 e u r o i n v o o r v e r ko o p . T e r
plaatse betaal je 3,50 euro .

G r a a g i n s c h r i j v e n e n b e t a l e n v ó ó r d o n d e r d a g 2 6 se 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

Gezelschapsspelen
kaarten
WOENSDAG
25 september
Restaurant 14.30 uur

DINSDAG
10 september
Animatielokaal 14 uur

UIT EN THUIS
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER

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.

Maandag 2 september: 3-4C om 14 uur op 4C
Dinsdag 3 september: 5-6C om 10 uur op 6C
Dinsdag 10 september : niv I om 14 uur op de afdeling
Vrijdag 13 september: 5-6A om 14.30 uur op 6A
Donderdag 19 september: MBW om 14 uur in het
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▪

De vrolijke luisteraars
Gymnastiek
DONDERDAG

Op woensdag

5 & 19 september

Animatielokaal 10.15 uur

Animatielokaal 10.15 uur
Met uitnodiging

v

UIT EN THUIS
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VERGEET—ME—NIETJE

Praatcafé Dementie
Maandag 16 september 2019
om 19.30 uur

Thema: ‘Ik herken je niet meer’
Gastspreker: prof. M. Vandenbulcke
Professor Mathieu Vandenbulcke is bekend als ouderenpsychiater van het
UZ Leuven, uit de VIER-serie ‘Topdokters’. Hij heeft een fonds opgericht
waarmee hij geld inzamelt om het onderzoek naar geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen te financieren.
In het praatcafé dementie komt hij vertellen over de veranderingen die
zowel de persoon met dementie, als de mantelzorger ervaren. Verandering op allerlei vlakken, vb vanwaar komt dat initiatiefverlies, het is zo
moeilijk om nog een echt gesprek te voeren, het omgaan met mekaar
verloopt zo anders….Ik herken je niet meer….waar is die persoon gebleven die ik zo lang ken….
U bent alvast van harte uitgenodigd!
WAAR? ‘t MoNUment — LDC De Schijf — Lijsterstraat 2 — Mechelen
INKOM = gratis!
Lees ook de affiche over de DEMENTIE-XL dag, vooraan in deze Apropo.
Het Praatcafé Dementie sluit deze XL-dag af.

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:

Op dinsdagvoormiddag:
3,10,17 en 24 september
Van 10u tot 11u

Afhankelijk van de temperatuur gaat
deze wel of niet door.

CREA: SCHILDEREN/ KALLIGRAFIE/KUNSTIG KLEUREN:
Woensdagnamiddag:

11 en 25 september

Donderdagnamiddag:

5 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
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MECHELSE OPSINJOOR — RIK WEZEMAAL
Mij zelf voorstellen, ik ben Henri (Rik) Wesemael geboren in Borgerhout op 20 augustus
1950. In oktober 1955 kwam ik samen met mijn broer en ouders naar Mechelen wonen
in de wijk Galgenberg. Tijdens mijn eerste jeugdjaren bracht ik de vakantie grotendeels
nog door in het Antwerpse bij grootmoeder of vrienden samen met mijn ouders. In
1974 overleed mijn moeder op 50 jarige leeftijd.
Op 6-jarige leeftijd ging ik samen met mijn broer bij de welpen en later bij de scouts
waar wij heel wat uitstappen deden. Zo stapten wij te voet naar Vilvoorde waarbij wij
opdrachten hadden. Ook samen met mijn ouders gingen wij heel veel te voet naar de
stad en het station. Ikzelf heb nooit thuis gebruik gemaakt van een fiets. Toen ik op 20jarige leeftijd begon uit te gaan stapte ik te voet naar Duffel, Rumst, Waarloos. Dat was
voor mij geen probleem en ook huiswaarts ging te voet.
Sedert 1970 was er in Mechelen een wandelclub
genaamd Antiloop. Deze club organiseerde toen de 4daagse van Mechelen. In 1976 nam ik daar voor de
eerste maal deel aan deze wandelorganisatie samen
met enkele verpleegkundigen en Zuster Myriam van
het Gasthuis. De wandeling verliep heel gezellig. En
zo ben ik meer en meer in het wandelcircuit geraakt.
In 1980 hield het bestaan van wandelclub Antiloop op
en was er in 1981 een nieuwe wandelclub Flamingo.
Na kennis te maken met Ben Gobien die werkzaam
was als minder-valide in het Hof van Egmont te
Mechelen werd er afgesproken om samen met enkele vrienden ook een wandelclub op
te richten en op 6 januari 1983 werd deze boven de doopvont gehouden en kreeg de
naam Wandelclub Opsinjoorke Mechelen. Wij gingen elke zondag op wandelpad en
deden destijds ook mee aan de 2-daagse van Blankenberge. Zelf nodigden wij ook
wandelaars uit om naar onze Mechelse stad te komen wandelen en organiseerden wij
heel wat wandelingen. De wandelingen werden door mij destijds op stafkaarten
uitgetekend. Zo gingen de wandelingen richting Walem, Sint-Katelijne-Waver, Zemst,
Weerde, Leest, e.a. Onze wandelclub organiseerde al 3 maal de Nationale wandeldag
met meer dan 12.000 deelnemers.
Sedert 1998 organiseert onze wandelclub de tocht “Mechelen
in kerstsfeer en in den doenker”, ondertussen ook “Gouden
Carolus Christmaswandeling” genaamd. Vorig jaar namen er
zo maar even 4.557 wandelaars deel aan deze zeer mooie
wandeltocht van 5 of 10 kilometer doorheen de binnenstad
met kerstmarkten en een levende kerststal in het Grootbegijnhof aan de Mechelse brouwerij Het Anker. Dit jaar gaat
deze wandeling door op zaterdag 21 december 2019.
Ikzelf ga heel veel op wandelpad en heb bijna 40.000
kilometer op mijn teller staan.
Dit jaar neem ik voor de 34ste maal deel aan de alom
bekende 100 km-Dodentocht in Bornem en dit in de kledij
van ons Mechels Opsinjoorke.
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IN DE KIJKER

De laatste jaren laat ik mij sponsoren voor het goede doel waaronder Levenslijn van
VTM, Kom op tegen kanker, Op stap voor Lieze, Prinses Harte, Solidariteit Roemenië,
voor een school in Bangladesh en nu voor de 2de maal “A Touch of Rose” in Bornem na
het overlijden van Rose-Marie Morel wegens kanker.
Mijn papa verbleef van 23 mei 2016 in het Hof van Egmont en overleed
daar op 12 februari 2018.
Wat zijn de voordelen van wandelen voor je gezondheid:
1. Je kunt beter veel wandelen dan kort en intensief bewegen
Vaak heb je geen zin om naar de sportschool te gaan en dan ga je toch even snel, want
ja, beter kort dan niet. Natuurlijk is het altijd beter om even te sporten in plaats van lui
op de bank te liggen, maar uit onderzoek blijkt dat het nóg beter is om een langere tijd
rustig te wandelen. Ze hebben het hier wel over vijf uur wandelen, dus dat is ook echt
aan de lange kant. Als je een baan hebt waar je de hele tijd loopt, ben je dus hartstikke
gezond bezig en kun je dat kleine bezoekje aan de sportschool gewoon overslaan.
2. Als je overtollige pondjes eraf wil hebben is wandelen perfect
Met een half uur flink de pas erin houden, verbrand je ongeveer 240 calorieën. Als je dit
elke dag doet verbrand je dus flink wat. Het zijn geen mega getallen, maar alle beetjes
helpen. Als je jaarlijks ongeveer zes kilo kan afvallen door elke dag een stukje te lopen,
is dat zeker de moeite waard.
3. Je bent opgewekter en je geheugen werkt beter
Als je lichamelijk actief blijft, blijven je hersenen ook actief. Klinkt logisch, maar het is
echt zo. Je vermindert de kans op Alzheimer met 20% tot 50%. Daarnaast ben je ook
veel vrolijker en functioneert je geheugen beter als je veel wandelt. Reden genoeg om
wat vaker je wandelschoenen aan te trekken.
4. Je slaapt als een roos
Wandelen heeft nóg meer voordelen, het lijkt niet op te houden. Ook voor je nachtrust is
het een wondermiddel. Ook al wandel je in de vroege ochtend, je valt 's avonds sneller
in slaap en daarnaast slaap je dieper. Het helpt om volledig te ontspannen en de stress
te vergeten.
5. Het stimuleert creativiteit
Als je het even niet meer weet met je werkstuk of project, loop dan even een blokje om.
Uit onderzoek blijkt dat tijdens en na een wandeling je creativiteit een stuk hoger is.
Loop je vast? Laat alles liggen waar je mee bezig bent en loop even naar buiten. Dat is
precies wat jij moet doen.
6. Het maakt je sterk
Wandelen is goed voor je spieren en als je deze elke dag gebruikt door een stuk te
wandelen, train je je spieren. Daarnaast bouw je een conditie op en dat houdt je
gewrichten soepel.
7. Het is goed voor alles in je lichaam
Longen, spijsvertering, hart en bloedvaten. Waarschijnlijk val je van de ene verbazing in
de andere, want ook hiervoor is wandelen erg goed. Het verlaagt de bloeddruk, je
longen worden groter en je spijsvertering wordt gestimuleerd. Dat zo'n simpele
bezigheid zo goed voor je kan zijn. Wie had dat durven dromen?
Wil je meer informatie over Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw ?
Kijk op de website www.opsinjoorke.be of zend mail aan henri.wesemael@telenet.be.
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THOMAS DE HERDT - medewerker keuken
Op weg met een motorhome maak je
veel dingen mee. Ikzelf heb er ± 1,5 jaar
geleden 1 gekocht met mijn vriendin, dus
heb ik hier en daar al wat meegemaakt.
Aan jullie om te raden wat waar is en wat
niet. De allereerste keer dat we met ons
“huisje” weggingen was naar Duitsland.
In de omgeving van het Zwarte Woud
was een festival van 3 dagen. Met het
klaarmaken van de motorhome moest
ook de LPG-tank gevuld worden, zodat we warm water hadden en konden koken.
Op een privéterrein van een kennis mochten we dat doen. Maar tijdens het vullen
van de tank zag ik damp aan de zijkant van de wagen ontsnappen. Dit was gas
dat vrijkwam, omdat de toevoerslang was gescheurd. Met het toedraaien van de
gasfles is er dan een ontsteking ontstaan door het gevolg van het dragen van een
synthetisch hemd. Hierdoor kwamen de vlammen snel tot boven het dak (±3cm).
We begonnen direct te blussen met de brandblusser uit de auto, want degene die
aan de tank stond was leeg. Na ongeveer 20 minuten paniek en geblus was het
vuur gedoofd. Schade: het raam was niet stuk maar ook niet meer bruikbaar,
kotje van de LPG-installatie had brandschade, maar ok, zijpaneel zwart en
beschadigd en vanbinnen waren de gordijnen beginnen te smeulen. Oplossing:
grote sticker over het raam geplakt, zijpaneel afgeschuurd, gordijnen weggedaan,
2 gewone gasflessen geïnstalleerd en we waren op weg naar ons 1ste festival ± 2
u na onze 1ste en hopelijk laatste brand.
Volgende was 1 jaar geleden, onze eerste grote
reis. 5000 km door Frankrijk, we kwamen aan
Gorges du Verdon. Dit is een rivier die tussen
een dal loopt waar de wegen smal zijn en je
weinig speling hebt als je een goede 3 meter
breed bent. Op die weg rolt er een steen van ±
10 cm diameter naar beneden en mijn vriendin
die aan het rijden was kon niet meer afwijken,
omdat er een tegenligger aankwam en ook al rij je maar 40 km per uur, met een
voertuig van 3,5 ton sta je niet zo snel stil.
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We hebben erover gereden en zoals gedacht hoorden we een luide knal met als
gevolg een klapband. Met geen ruimte om aan de kant te gaan staan hadden we
geen andere keuze dan de band te vervangen op de weg en dus het verkeer op
die weg een 30-tal minuten op te houden. Nog een tegenvaller was toen dat we
de nieuwe GPS met achteruitrijcamera hadden gekocht toen we naar Italië
gingen voor een 3-tal weken. Door een kortsluiting ontstaan door een vuiltje in
de sigarettenaansteker was de ontvanger van de camera kapot gegaan. 50 km
op weg en weg was de achteruitrijcamera functie. In Italië zijn we dan ook nog
in panne gevallen door een defecte alternator. Daardoor stonden we ’s avonds
stil in een straat met veel in en uitstap van mensen in verschillende wagens te
wachten op de takeldienst. Vervolgens bleek dat DE straat van de regio te zijn
waar prostituees zichzelf aanbieden. Na ongeveer anderhalf uur wachten waren
we blij toen we de zwaailichten van de takeldienst zagen aankomen in het
donker.
Last but not least, na een goede 1,5 jaar in het bezit te zijn van een motorhome
waaraan we na de koop niets aan hebben veranderd, vonden we het tijd om ons
“huisje” persoonlijker te maken. Nadat we kleur en ontwerp hadden gekozen,
besteld en laten aanbrengen op de motorhome stond er 2 weken later een
festival op de planning. Het was een klein en gratis festival met camping in de
velden waar we dunne baantjes op moesten met een oversteek van de trein die
gedeeltelijk was geblokkeerd. Na fout inschatten zijn we er langs gereden
waardoor het licht van de oversteek een hele kras over de zijkant heeft
gemaakt. Daar ging onze mooi “nieuwe” kleur en striping.
Dit zijn enkele van mijn minder ervaringen die nog altijd niet opwegen met hoe
gelukkig ik me voel telkens we er weer mee wegrijden.

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?
William Meerbergen: Het verhaal van vorige maand “vakantie in Cyprus” is
WAARGEBEURD.

TERUGBLIK
Z o m e r i n H o f va n E g m o n t
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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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Wees jezelf,
er zijn al anderen
genoeg

