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V O O RW O O R D
Beste bewoners

Vakantie … anders dan anders voor veel mensen.
Vakantieplannen worden bijgestuurd. Groene, oranje, rode
gebieden … wat moet je doen? Na de onzekere periode,
waarin onze medewerkers keihard hebben gewerkt,
gezorgd, geleefd, is er nood om even met familie en
vrienden samen te genieten.
En dit steeds in het
achterhoofd houdende dat de preventieve maatregelen,
afstand houden, mondmasker, bijna normaal zijn.
Dit gevoel hebben jullie, onze bewoners, ook zeker en vast. Blij dat familie meer
op bezoek kan komen, blij dat jullie met hen even buiten kunnen, naar huis
kunnen, iets kunnen drinken in onze Dijlepot die terug dagelijks open is, dankzij
onze lieve vrijwilligers. Ook voor jullie blijven de preventieve maatregelen in de
aandacht, als het bijna normaal.
Laat ons vooral genieten met elkaar, laat de zomer en de zon het leven wat
lichter aanvoelen.
Deze zomermaanden komen jonge mensen, onze jobstudenten, terug een handje
toesteken, om iedere medewerker de kans te geven er even tussenuit te zijn. We
zijn blij dat zoveel jonge mensen kiezen om in ons woonzorgcentrum hun
studentenjob te komen doen. Ze zullen het wat anders doen dan de vaste
medewerkers, dat kan niet anders. Onze dankbaarheid kan hen vleugels geven
en kan hen de zin om later bij ons te komen werken alleen maar vergroten. En
we zullen hen nodig hebben.
En laat ons hopen dat de beleidsmakers ook hun verantwoordelijkheid nemen om
álle zorgmedewerkers beter te waarderen.
Het dagelijks applaus van
medeburgers, van onze bewoners, doet deugd. De maatschappelijke waardering
mag niet op zich laten wachten.
Lieve bewoners, geniet van de dagen deze zomer, tracht de fijne momenten die
worden aangeboden, mee te nemen.
En laat het ons gezond houden.

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

Ria Martens
directeur

WERKTEN VERDER MEE
animatie-en ergo team
Marijke De Smedt
Patrick Decolvenaer
Ann Desmet
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BEWONERSRAAD JUNI 2020

In juni kwamen de volgende punten aan bod:
Vorig verslag uit Apropo van december
Maaltijden
Activiteiten en initiatieven
Corona-evaluatie
Hof van Egmont 2
Vragen van bewoners
Er waren in totaal 58 bewoners en familieleden op 5 verschillende bewonersraden aanwezig. De aanwezigheid is 4 meer dan bij vorige bewonersraden.
Vorig verslag
Verslag bewonersraad in Apropo van december werd overlopen.
Maaltijden en maaltijdgebeuren in aanwezigheid van Maarten of Ineke van Sodexo
Het zomermenu werd voorgesteld aan de bewoners en er werden ook een aantal suggesties gegeven aan Maarten of Ineke. Een aantal voorstellen zijn de volgende: graag
meer vers fruit en fruitkeuze als dessert (bv. ook aardbeien en gebakken appelen), frisse
dessertjes in de zomer, rabarber op het menu, wat vaker koude schotel in de zomer, vissoep, een pannenkoekje in de namiddag, enzovoort. Ijsthee in de zomer vindt men ok.
Een aantal opmerkingen werden geformuleerd, zoals de soep die soms te gekruid is. Of
het hoofdgerecht dat al komt als ze de soep nog aan het eten zijn. Enkele bewoners vinden dat er te weinig groentjes worden gegeven en dat er meer keuze mag zijn tussen
pistolets/sandwiches/brood op zondag. Ineke stelt voor om de bewoners op de afdeling
opnieuw te bevragen en een aangepaste bestelling door te geven aan de keuken. Bewoners zouden het ook fijn vinden om alle dagen kaas of smeerbaar beleg te kunnen eten.
Sinds kort zijn er nieuwe frietjes, de bewoners zijn hierover heel tevreden. De dessertnamiddag was lekker en de mousse met aardbeien heeft gesmaakt.
Activiteiten en initiatieven
Bewoners zijn tevreden over activiteiten die plaatsvinden. De zomeractiviteiten werden
toegelicht. Een avondprogramma werd voorgesteld, maar enkele bewoners geven aan
dat ze ’s avonds graag vroeg gaan slapen of liever tv kijken. In de zomer mogen er meer
buitenactiviteiten zijn als het niet te warm is, bv. voetbadje buiten, wandelen in het park,
picknick in de tuin, ijsjesnamiddag, enzovoort.
Lien gaat in zwangerschapsverlof vanaf juli. Zes zorg-personeelsleden zullen het wonen
en leven op zich nemen op afdeling A5-6.
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BEWONERSRAAD JUNI 2020
Corona-evaluatie

De doorstroming van informatie en ondersteuning tijdens de corona ervaren de bewoners als positief. Bewoners zijn blij dat de directie snel in actie is geschoten om heel
het wzc af te sluiten. De inhoud van de maatregelen vonden sommige bewoners in het
begin heel streng.
Rond de informatiedoorstroming kregen kinderen of familie informatie voor dat de bewoners deze informatie hebben gekregen. Het voorstel werd gedaan om bewoners samen te zetten en op dat moment de informatie door te geven. Brieven worden op verschillende momenten gegeven, waardoor niet iedereen op hetzelfde moment informatie
krijgt. Al de personeelsleden zouden van alles op de hoogte moeten zijn zodat informatiedoorstroming goed verloopt.
Gedurende deze periode mankeerde enkele bewoners dat het onthaal open was op
zondag en op feestdagen en miste ze de cafetaria om in het weekend iets te kunnen
drinken.
De gesloten tuin vonden de meeste bewoners groot genoeg en een goed initiatief, alsook de samenwerking met de Carrefour Bruul. Het is fijn om buiten te kunnen zitten,
maar er is onduidelijkheid over wie er aan de nadar hekken mag staan en wie niet.
Bij de start van de corona was het activiteitenaanbod erg goed, maar deze zijn wat verminderd wat spijtig is.
Er werd voor alle Mechelaars een bon en mondmasker voorzien. Bewoners vragen zich
af of zij dit ook krijgen. Ze zijn tenslotte ook Mechelaar.
Bewoners zijn klaar voor versoepeling. Men wil graag weer naar buiten of naar de stad
kunnen met familie. Men wil meer familie op bezoek en ook langere bezoekmomenten.
De maatregelen beginnen lang te duren en door te wegen. Dat er slechts één en altijd
dezelfde persoon mocht komen, was voor bewoners moeilijk. Naar versoepelingen toe
werd ook het voorstel gedaan om de pedicure van buitenaf terug te laten komen.
Hof van Egmont 2
Katrien kwam een toelichting geven over de ontwerpgroep van Hof van Egmont 2 en
over de klankbordgroep.
Vragen van bewoners
Er wordt niet altijd gezocht naar verloren voorwerpen of er wordt niets mee gedaan,
wat bewoners wel jammer vinden.
Het dagverzorgingscentrum HvE zal heropstarten op 26 juni. Het dvc wordt afgeschermd in het sas van de Mandeblusserswijk. Er mag geen contact zijn met gebruikers
van het dvc, daarom kunnen bewoners van de Maneblusserswijk voorlopig geen bad of
douche nemen op het gelijkvloers.
Bewoners zijn heel tevreden over de nieuwe kapper.
Bewoners zijn ook zeer blij dat de cafetaria terug opengaat. Ze misten het tijdens de
coronaperiode om iets te gaan drinken.
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TERUGBLIK OP CORONA IN HET ZORGBEDRIJF
Ineens was het 1 juli. Het lijkt alsof we
van de winter in de zomer zijn beland. De
lente is precies in een waas voorbij
gegaan. De reden raadt u al, Corona of
COVID-19, het virus dat Corona
veroorzaakt. De afgelopen maanden was
iedereen in de ban van dit virus, niet
alleen in België.
Ook bij Zorgbedrijf Rivierenland is er een grote impact geweest. De redactie van deze
Apropo vroeg me een terugblik te schrijven, een artikel over hoe we de afgelopen
maanden beleefden in het zorgbedrijf. Ik zou kunnen uitweiden over de moeilijkheden
die we ervaren hebben, over de besmettingen in twee van de drie woonzorgcentra, over
de chaos rond de mondmaskers en andere beschermingsmiddelen, over het gemis van
familie en vrienden dat we allemaal ervaren hebben, over de angst die af en toe nog de
kop opsteekt, over de eenzaamheid, enzovoort. Allemaal zaken die er stevig hebben
ingehakt de afgelopen maanden. Maar als ik terugblik zag ik ook heel veel mooie dingen.
De kinderopvang bleef enkel nog open voor kinderen van ouders die een essentieel
beroep uitoefenden en die niet thuis konden werken. Het aantal kinderen dat nog
opvang nodig had, daalde hierdoor drastisch. Voor heel wat kindbegeleiders dreigde het
zwarte gat. Op enkele dagen tijd gebeurde er een grote verandering. Met ondersteuning
van de personeelsdienst gingen er verschillende van hen aan de slag bij de
woonzorgcentra waar ze een grote meerwaarde boden. Schitterend om te zien hoe deze
collega’s er in slaagden om ook voor onze ouderen het verschil te maken.
Tegelijk met de woonzorgcentra gingen de lokale dienstencentra dicht. Een plek waar
heel wat ouderen iedere middag een maaltijd nuttigen in het gezelschap van anderen.
Opnieuw waren we getuige van een enorm aanpassingsvermogen van elk van de
medewerkers van de dienstencentra. Samen met de collega’s van Sodexo en de keuken
van Hof van Egmont slaagden ze erin om iedere dag gemiddeld 150 mensen te voorzien
van een maaltijd. De zorgcoaches konden weliswaar geen huisbezoeken meer afleggen,
maar ze bleven in contact met zij die het nodig hadden. En alsof dat nog niet genoeg
was, brachten de 4 dienstencentra half mei een speciaal Coronamagazine uit om al hun
bezoekers een hart onder de riem te steken.
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TERUGBLIK OP CORONA IN HET ZORGBEDRIJF
Enkele dagen na de woonzorgcentra sloten ook de dagverzorgingscentra hun deuren. De
collega’s daar bleven niet bij de pakken zitten. Vanaf de eerste dag waren ze aanwezig in
het woonzorgcentrum om te helpen in de zorg, aan het onthaal en bij logistieke taken.
De extra handen bleken onmisbaar. Tegelijk onderhielden ze contact met de gebruikers
die thuis moesten blijven, gebruikers die ze heel hard misten. Sinds kort zijn ze terug
gedeeltelijk open en het gemis bleek geheel wederzijds!
In de groepen van assistentiewoningen hebben de woonassistenten hun grote
meerwaarde nog maar eens aangetoond. Zij slaagden erin om de bewoners continu te
informeren over de steeds wijzigende maatregelen, die ook voor hen een enorme impact
hadden. Op schitterende wijze ontstonden activiteiten zoals optredens en zelfs bingo op
veilige afstand.
Voor de mensen van de zorgorganisatie die instaat voor de thuiszorg, viel het contact
met collega’s terug tot een minimum. Wie kon, moest thuiswerken en de gezinszorg
deed enkel de meest noodzakelijke zorg bij mensen thuis. Ook zij sprongen graag bij in
de woonzorgcentra en boden de hoogstnoodzakelijke hulp aan de bewoners daar.
En ten slotte de woonzorgcentra. De plek waar in de
media heel veel rond te doen is, waar een beeld wordt
gegeven dat ik helemaal niet herken als ik kijk naar de
drie woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland. Het
was zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn maar
de vele optredens, de ongelooflijke veerkracht van alle
collega’s, de inzet om tekorten op te vangen, het
crisisteam dat de telkens wijzigende richtlijnen bijna
ieder uur omzette in praktische regels, de opzet van online contacten met familie,
raamcontacten, zelfs hoogtewerkers werden ingezet om contact te realiseren, het was
van een ongeziene passie en bezieling.

Het applaus dat iedere avond weerklonk, verdiende dus elke
medewerker van Zorgbedrijf Rivierenland. Maar we zijn het er
allemaal over eens: dit willen we geen tweede keer meemaken.
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LIEDJE UIT EIGEN LAND— LOUIS NEEFS
Benjamin zei: "Ik rijd naar ergens anders"
Om er nog wat zon te kloppen
Hier kan je 't niet verder schoppen
Dan een baan waar je moe van wordt
Samen reden wij naar Knokke-Zoete
Om er naar de zee te kijken
Maar er waren teveel rijken
En men kwam er al zon tekort

refrein
Nooit had ik een beter vriend als Benjamin
Hij houdt van reizen
Reizen zit er bij hem in van jongsaf aan
En op die wijze
Kwam ik hem toevallig tegen
Ergens zowat halverwege
En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien
Maakte mij tot vriend van Benjamin
Maakte mij tot vriend van Benjamin
Wij dan maar naar Katelijne-Waver
Om tomaten te gaan plukken
Maar men moet zich daarbij bukken
En dat doet ons gewoonlijk pijn
Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde
Bleven we gezellig hangen
Want we lieten ons daar vangen
Aan de zon en een liter wijn

refrein
Toen zijn wij maar naar Mechelen gereden
Om er zaken te beginnen
Maar we mochten er niet binnen
Want men kent ons daar nog van toen
Dan maar weer terug naar Knokke-Zoete
Om er van de zon te dromen
Maar ze hadden ons zien komen
En men had er geen hulp vandoen

refrein
Maakte mij tot vriend van Benjamin
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DE MOOISTE PLEKJES IN BELGIE

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd
dat veel mensen deze zomer hun
jaarlijkse vakantie in België gaan
doorbrengen.
Ons land heeft dan gelukkig ook een
grote verscheidenheid aan mooie
plekjes.
Op onze vraag maakte onze vrijwilliger Jean een prachtige landkaart van België. Deze kan
je vinden op de muur op het gelijkvloers.
We vragen aan alle familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers die een reis of uitstapje binnen
België maken om als souveniertje een foto van hun
mooiste plekje mee te brengen en deze op onze kaart
te hangen.
Zo reizen de bewoners en de thuisblijvers allemaal een
stukje mee!!
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K L A N K B O R D G R O E P — R O O S E N D A E LV E L D
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum
Roosendaelveld
vordert
goed. Er is wel enige vertraging op
het project door Corona. De verhuis
blijft wel gepland in het voorjaar van
2021.

Er zijn werkgroepen aan de slag om
het inrichting gezellig en huiselijk te
maken. Van theelepeltje tot bed, alles
wordt piekfijn voorbereid.

Tijdens klankbordgroepen buigen medewerkers, familieleden, vrijwilliger en
bewoners zich over de cruciale vragen
Wat willen we dat er gebeurt voor onze bewoners en familieleden? Wat is
nu goed en wat zou nog beter kunnen? En hoe gaan we dit voor mekaar
krijgen met elkaar?
De nieuwe organisatie krijgt zo vorm.
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K L A N K B O R D G R O E P — Z WA R T Z U S T E RV E S T
Zwartzustersvest wordt nieuwbouwproject”
De vervanging van het woonzorgcentrum Hof van Egmont door een zo noodzakelijke nieuwbouw heeft al vele wendingen gekend.
In april 2019 werd het voorstel voor renovatie van de site Zwartzustervest (het
vroegere Dodoens ziekenhuis) afgekeurd door de bouwcommissie. De Raad van
Bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland heeft eind april van dit jaar beslist om de renovatiepiste te verlaten. Er werd beslist om over te gaan tot een nieuwbouwtraject op dezelfde site. Het schepencollege van Stad Mechelen heeft deze beslissing
bekrachtigd.
Het nieuwbouwproject zal gebeuren in samenwerking met een nieuwe projectontwikkelaar. Deze zal de woonzorgsite Zwartzustersvest ontwikkelen en het doel is
om in 2025 te kunnen verhuizen naar de nieuwe woonzorgsite.
Hof van Egmont, we blijven hier nog even !
Na de verhuis van bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld, blijven hier nog een
kleine 200 bewoners wonen. In dat deel van de gebouwen waar bewoners blijven wonen, zullen we nog
aanpassingen doen. Veiligheid en comfort van wonen
en leven zijn daarin onze leidraad.

Met aandacht voor de kwaliteit van wonen, leven en zorg buigen wij ons over
de noden van onze bewoners die blijven wonen in Hof van Egmont.
Ook hier gaan we aan de slag met medewerkers, familieleden, vrijwilligers én
bewoners op klankbordgroepen. De eerste klankbordgroepen gingen al door.
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W E R K G R O E P E N I N H O F VA N E G M O N T
In een woonzorgcentrum gaat er heel wat informatie rond.
Wie moet wat doen, welke bewoner heeft welke
zorgen nodig. Wijzigende afspraken en nieuwe
tendensen in de zorg.
Over dit laatste aspect willen we het de komende tijd even hebben.
Het spreekwoord “stilstaan is achteruitgaan” is in de ouderenzorg dan ook meer dan
waar. De organisatie van een woonzorgcentrum is dan ook nooit af. Om al deze nieuwe verwachtingen, tendensen, nieuwe initiatieven en materialen een plaats te geven
in onze werking hebben we medewerkers nodig die dit willen mee opvolgen.
Om dit mogelijk te maken hebben sinds jaren verschillende werkgroepen.
Een werkgroep bestaat uit medewerkers die zich buigen over een specifiek onderdeel
van de zorg of begeleiding van de bewoners en daar specifieke opleidingen voor volgen.
Zo hebben we een tiental werkgroepen in huis die we hier kort even zullen voorstellen.
In de latere nummers gaan we dieper in op een aantal werkgroepen met concrete cijfers en voorstellen die geformuleerd werden.
Werkgroep dementie.
Een groot deel van onze bewoners verblijft op een afdeling waar de medewerkers speciaal opgeleid zijn om hen de beste zorgen te geven. De werkgroep staat in voor deze
opleidingen. Met de regelmaat worden nieuwe specialisten gevraagd om een specifiek
aspect van de begeleiding te bespreken.
Zij organiseren ook de familieraden. Dit is een bijeenkomst met de familie van de bewoners om samen te bekijken wat er aan de dienstverlening kan verbeterd worden.
Meestal is er dan ook een spreker die een interessant onderwerp belicht. Deze avonden zijn ter vervanging van de bewonersraden op de andere afdelingen.
Werkgroep malnutritie (ondervoeding).
Het staat buiten kijf dat een goede maaltijd belangrijk is om gezond te blijven. Echter
veel van onze bewoners zijn niet altijd in staat om voldoende voeding tot zich te nemen. Het maandelijks wegen van de bewoners is voor deze werkgroep een instrument
om na te kijken dat iedereen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Bij verminderd
gewicht gaan zij kijken wat de oorzaak kan zijn en zoeken ze naar alternatieven om de
voedingsinname terug te optimaliseren.
Werkgroep valpreventie.
Vallen kan belangrijke gevolgen hebben voor zelfstandigheid en mobiliteit van de bewoners. Een simpele val kan leiden tot een heupfractuur wat op zijn beurt het verdere
leven kan bemoeilijken. Elke val in ons woonzorgcentrum dat opgemerkt wordt door
het zorgpersoneel wordt genoteerd in het dossier van deze bewoner. Zo kan de werkgroep zien wie er op een bepaalde periode een aantal keer gevallen is. Zij kunnen dan
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W E R K G R O E P E N I N H O F VA N E G M O N T
gaan kijken wat de onderliggende oorzaak hiervan is. Dat kan
een sluimerende nieuwe aandoening zijn maar evengoed onaangepast schoeisel of onveilige situaties in de kamer.
Palliatieve zorg – Voorafgaande zorgplanning.
Het leven komt voor iedereen onherroepelijk tot een einde.
Maar hoe we onze laatste tijd willen doorbrengen kunnen we
soms mee bepalen. Bij het invullen van een voorafgaande zorgplanning kan je kiezen
welke levensreddende handelingen er wel of niet moeten uitgevoerd worden mocht je in
een toestand verkeren dat je dit niet meer kan kenbaar maken. De medewerkers van
deze werkgroep hebben een opleiding gevolgd om deze keuzes helder te maken en te
registreren.
Daarnaast hebben een aantal medewerkers vorming genoten om collega’s bij te staan in
raad en daad bij het plannen en uitvoeren van palliatieve zorgen tijdens het levenseinde.
Werkgroep incontinentie.
Iedereen zo zelfstandig mogelijk naar het toilet laten gaan is ons uitgangspunt. Maar
toch zijn er heel wat bewoners die hiermee problemen ondervinden en gelukkig kunnen
we een heel gamma aan verbanden inzetten om hieraan tegemoet te komen. De leden
van deze werkgroep zoeken samen met de collega’s uit de zorg naar het incontinentieverband dat het best aansluit bij de noden van de bewoners en de momenten waarop
zorg gepland wordt. Dit alles om ertoe te komen dat de bewoner zo min mogelijk last
ondervindt en zijn dagelijkse bezigheden onbekommerd kan uitvoeren.
Wondzorg
De verpleegkundigen in deze werkgroep hebben allemaal een speciale opleiding wondzorg gevolgd en scholen zich regelmatig bij. Zij bekijken met regelmaat alle wonden binnen ons woonzorgcentrum en adviseren de collega verpleegkundigen indien een wonde
niet snel genoeg geneest. Dit doen ze via de observaties die de verpleegkundigen noteren in het dossier en de foto’s die gemaakt worden van de wonden. Zij krijgen ook de
ondersteuning van onze coördinerend en raadgevend arts (CRA).
Intimiteit en sexualiteit.
Deze twee onderwerpen blijven ook nog op hoge leeftijd belangrijk. Lang niet iedereen,
ook niet onze eigen medewerkers hebben hier voldoende oog voor. Deze werkgroep is
nog maar recentelijk gestart en heeft intern al heel wat werk verricht. De komende tijd
zullen zij meer acties inrichten naar de bewoners en medewerkers.
Voor zover een greep uit onze werkgroepen. Hou vooral de komende
edities van de Apropo in het oog voor een uitgebreidere voorstelling.
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W I J V E RW E L K O M E N



BOOGHMANS Rosa

sinds 02/06/2020



THYS Jacobus

sinds 04/06/2020



VAN ESSCHE Jan

sinds 10/06/2020



VERELST Melania

sinds 11/06/2020



VERHEYDEN Anna

sinds 18/06/2020



JULIENS Jan

sinds 24/06/2020



CHRISTIAENS Paulina

sinds 24/06/2020



SELLESLAGHS Emilia

sinds 24/06/2020



GEENS Constantia

sinds 01/07/2020

NIEUW PERSONEEL – WELKOM IN HVE!

Daneels Jessica
Zorgkundige Niv 2

Brugghemans Stefanie
Ergotherapeute

De Man Sabine
Verpleegkundige A3-4

Nzoli Sandra
Zorgkundige C3-4

Ahabad Dikra

Berraki Moustapha

Zorgkundige A3-4

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


SOLIE Celine

kamer 175



MEEL Lucienne

kamer 562



ROSENWICK Ghislaine

kamer 511



WOUTERS Vera

kamer 324



PEETERS Leopold

kamer 622



DELAHAYE Jacqueline

kamer 285



HAFFNER Hortense

kamer 265



HENDRICKX Celina

kamer 625



VERMEYLEN Maria

kamer 252



BRANS Elza

kamer 522



SCHAFRAET Paula

kamer 351



BRAEM Maria

kamer 355



VAN KERCK Maria

Kamer 218

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N
De zakgelden voor AUGUSTUS 2020 zullen worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DONDERDAG 13 augustus 2020
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DONDERDAG 13 augustus 2020
IN DE NAMIDDAG OP DE KAMER
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PUZZEL— MOOIE PLEKJES IN BELGIE
Welk leuk plekje in België zie je hier op de foto

En als laatste kiekje:
Welke Manneke Pis
staat waar?

LYFESTYLE
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HEROPENING ZWEMBADEN

Tijd voor wat afkoeling! Op 1 juli openen de zwembaden weer de deuren voor
het publiek. Een zwembezoek zal anders verlopen dan normaal en het blijft belangrijk dat we ons houden aan enkele maatregelen.
Je kan bijvoorbeeld enkel gaan zwemmen als je op voorhand gereserveerd hebt.
Als zwemmer maak je dan je keuze tussen recreatief zwemmen of baantjes
zwemmen. Het is belangrijk dat je de instructies die op je ticket staan goed leest
voor je vertrekt naar het zwembad.

Inschrijven kan via de webshop:
https://webshopmechelen.recreatex.be/

JOBSTUDENTEN
Tijdens de zomermaanden verwelkomen we heel wat jobstudenten.
Dankzij hun inzet kunnen onze vaste medewerkers hun vakantie nemen.
Alvast bedankt voor jullie formidabele inzet!

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER 16 JULI T/M 31 AUGUSTUS

Hof van Egmont
in beweging !
Elke dinsdag, donderdag en vrijdag
in juli en augustus

ZOMERFIT

10.30 uur - 10.50 uur
In de tuin

Doe allen met ons mee...
We maken er een zalige zomer van!

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER 16 JULI T/M 31 AUGUSTUS

Eucharistie
VRIJDAG
7 augustus
Restaurant
Iedereen welkom

Hof van Egmont zingt… in de tuin
Met muzikale begeleiding van
Harry Schoevaerts
Presentatie
Anne-Marie
Donderdag 23 juli
om 18 uur

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER 16 JULI T/M 31 AUGUSTUS

Café Royal
O p 3 1 a u g u s t u s i n he t r e s t a u r a n t v a n 1 4 . 3 0 u u r t o t 1 5 . 3 0 uu r .
De bewoners die jarig zijn tussen 16 juli en 31 augustus
w o r d e n g e t r a k t e e r d o p e e n l e k k e r s t u k b i sc ui t . De n i e t - j a r i g e n ,
f a m i l i e e n v r i e n d e n b e t a l e n hi e r vo o r 3 e u r o i n vo o r v e r ko o p .
Ter plaatse betaal je 3,50 euro .
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d o nd e r d a g 2 0 a u g u s t u s b i j d e
animator
o f o p d e a f d e l i ng .

Presentatie
Jelle Cleymans
Met o.a.
De Romeo’s
en
Gene Thomas

Vrijdag 28 augustus 13 uur tot 17 uur in het restaurant
via livestream op groot scherm

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER 16 JULI T/M 31 AUGUSTUS

Vrijdag 31 juli
AVONDCAFE
Vrijdag 24 juli
Vrijdag 7 en 21 augustus
DEN DIJLE-AVOND
16.30 uur — 20.30 uur
Welkom terug in de dijlepot

Thema juli & augustus: gezond in de buitenlucht
E l ke a f d e l i n g o r g a n i s e e r t i n d e m a a n d e n j u l i e n a u g u s t u s
in de tuin:
P i c k n i c k - v o l k s s p e l e n - f r u i t sl a m a k e n - c o c k t ai l / mo c t a i l
D e d a t a k a n j e t e r u g v i nd e n o p d e b e l e v i ng s k a l e n d e r v a n d e
afdeling

UIT EN THUIS
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VERGEET—ME—NIETJE

VAKANTIE = TIJD OM TE LEZEN!
Rake poëzie over dementie
De bundel ‘Te leven en dat leven
te vergeten’ bevat ruim 50 gedichten over veranderingen, verlangen, vergeten en verspreken bij
dementie. Woorden gevangen in
poëzie zoals alleen dichters dat
kunnen. Ze bieden troost, herkenning en zorgen soms voor een
glimlach. Poëzie van dichters als

Joke Van Leeuwen, Bette Westera
en Koos Meinderts vormt samen
met tekeningen van Kees de Kort
een fraai geheel. Een handzaam
boekje om steeds opnieuw vast te
pakken voor dat momentje voor
jezelf, om samen te lezen of om
uit voor te lezen
Het boekje is te bestellen via:
www.dementie.nl/gedichten

DEMENTIE-XL-dag
Met ‘s Avonds: Praatcafé Dementie
Wanneer: maandag 28 september 2020
Waar: ‘t MoNUment (inloophuis dementie) / Lijsterstraat 2 / Mechelen
Gratis toegang / voor al wie met dementie te maken heeft
Meer info volgt / noteer alvast de datum op je kalender!

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

Netbal, petanque, bocchia
Op maandagvoormiddag vanaf
10.00 uur.
In Dijlepot of buiten (bij mooi weer)

In juli en augustus

CREA en kleuren
Er wordt voorlopig niet meer gekleurd
op dinsdagvoormiddag omwille van de
Zomerfit, maar wie creatief aan de
slag wil met potlood of verf, is welkom
op:
donderdagnamiddag,

Doen we mee aan de

vanaf 13.30 uur

ZOMERFIT!

DATA: 6-13-20 augustus

Op vrijdag zullen de ergo’s de
oefeningen begeleiden
Iedereen welkom!

Tijdens de ‘lockdown’ -periode werden er weer
brei– en haaknaalden uit de kast gehaald. Onze
bewoners maakten kussens en knuffeltjes die
we in het ergolokaal verkopen aan 5€ / stuk.
Kom gerust eens langs om te kijken en te kiezen . De opbrengst wordt gebruikt om nieuwe
materialen aan te kopen.

IN DE KIJKER
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WIE ZIJN ONZE KAPPERS EN PEDICURES?
Hallo iedereen, mijn naam is Janath.
Ik werk gedurende 7 jaar als zorgkundige in Hof van Egmont. Ik doe mijn
job echt graag maar stiekem droomde
ik om mijn kinderdroom waar te maken, namelijk: kapper worden. Sinds
januari is het mij gelukt om die droom
waar te maken. Ik ben ook enorm blij
dat Hof van Egmont mij de kans en de
steun heeft gegeven om mee het kapsalon te openen in bijberoep.

Hallo,
Graag stel ik me even voor.
Mijn naam is Patricia, ik ben
al 22 jaar afgestudeerd als
kapster en nog steeds doe ik
dat met heel veel liefde en
passie. Zo werk ik voornamelijk voor woonzorgcentra als
kapster.
Ik ben getrouwd en ben mama van 3 lieve jongens .

IN DE KIJKER
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WIE ZIJN ONZE KAPPERS EN PEDICURES?

Ik ben Silke, gepassioneerd kapster sinds 2010.
Op maandag kan je me vinden
in het kapsalon van Hof van Egmont.

Ik ben Ann
Ik ben pedicure in Hof van Egmont.
Aandacht en zorg voor jullie voeten is
mijn taak.

Zoals je wel weet is mijn naam Ilona.
Op de foto zie je mezelf en 1 van onze 2 geadopteerde honden (Sky). ik
ben pedicure, 35 jaar en hou van reizen, skiën en hiken. En uiteraard
voetjes soigneren 

BIJZONDERE ONTMOETINGEN
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NEST LAUWERS & KAMILA MARKIEWITCZ
Mijn ontmoeting met Kamila.
Deze Poolse jongedame volgt een cursus
in de Thomas Moore hogeschool hier te
Mechelen.
Mij werd gevraagd haar nederlandse taalles te geven. Dit gebeurde tijdens de verschillende maanden telkens 2 uur per
week hier in het Hof van Egmont.
Dat werd een succes, dankzij haar inzet..
Daardoor hebben we na ongeveer 3 maanden een zeer goed resultaat behaald. Haar
bedoeling is vanuit Polen economische
banden met België aan te knopen. Haar
ouders zijn zelfs naar Mechelen gekomen
om met mij kennis te maken. Wij hebben dan samen een uitstap gemaakt in
Mechelen stad. Spijtig genoeg hebben we onze bijeenkomsten moeten onderbreken en dit door het uitbreken van de coronacrisis.
Dit was voor mij een mooie belevenis en tevens een voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende nationaliteiten en generaties.

Nest
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BIJZONDERE ONTMOETINGEN

"I really liked the time I spent with Nest. He was teaching me Dutch and I
really learned a lot! It was fun to walk to a bar, sit down with a beverage, talk
and read together. I was sad that our meetings were cut short because of the
virus, but Nest's safety is the priority. He was telling me that he is an old man
and I could see that, but with his intelligence, energy and sense of humor, it
was hard to believe that! I overall enjoyed my time in Belgium and I hope that
Nest and everybody else in Hof van Egmont are doing well."

Ik vond de tijd die ik met Nest doorbracht erg leuk. Hij leerde me
Nederlands en ik heb echt veel geleerd! Het was leuk om naar een
bar te lopen, met een drankje te gaan zitten, samen te praten en te
lezen. Ik vond het jammer dat onze ontmoetingen waren gestopt
vanwege het virus, maar de veiligheid van Nest is de prioriteit. Hij
vertelde me dat hij een oude man is en dat kon ik zien, maar met
zijn intelligentie, energie en gevoel voor humor was het moeilijk te
geloven! Ik heb genoten van mijn tijd in België en ik hoop dat Nest
en iedereen in Hof van Egmont het goed stelt. "

Kamila

TERUGBLIK
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TERUGBLIK

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

© 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

