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EDITORIAAL

3
V O O RW O O R D
Beste bewoner,

In maart konden we terug een beetje van het leven
genieten. De grote bubbeldag was een enorm succes, het
was fijn om te zien hoe iedereen, medewerkers, bewoners
en vrijwilligers er samen een topdag van maakten.

Ik schrijf dit voorwoord kort nadat we de nieuwe richtlijnen van Zorg en
Gezondheid kregen naar aanleiding van het overlegcomité. De gevolgen voor de
woonzorgcentra zijn gelukkig beperkt maar helaas moeten we de kapper en
pedicure alweer stopzetten. Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat we het
beu zijn, mondmaskers dragen, zo weinig mensen kunnen zien, niet naar de
kapper of winkel kunnen gaan wanneer we willen, enzovoort. Maar de cijfers
stijgen, de collega’s in de ziekenhuizen werken terug met angst voor een derde
golf en voor hun eigen gezondheid, verschillende mensen hopen op een goede
afloop voor een partner, vader, moeder, dochter, zoon op intensieve zorg en dus
houden we vol, nog maar eens.
We hebben er in Hof van Egmont voor gekozen om van zodra het kon de
bezoekregeling maximaal open te stellen en het doet me plezier om te zien hoe
verantwoordelijk jullie en de bezoekers hiermee omgaan. Op die manier zetten
we ons allen samen in om die cijfers te laten dalen. Dank daarvoor, nog maar
eens.
Vanaf 17 maart wordt Ria Martens vervangen door Tom Van Berckelaer, dit
voorlopig al tot eind april. Jullie kunnen met al jullie opmerkingen, vragen bij hem
terecht in het bureau van Ria op het gelijkvloers. Het was een eer om me enkele
weken te mogen inzetten voor dit mooie huis.
Voor Ria Martens, directeur,
Ann Desmet

REDACTIE
Ria Martens
Ria Porteman
Katrien Van Robaeys Christel Somers
Dominique Beldé
Tom Van Berckelaer
Lien Clissen

WERKTEN VERDER MEE
animatie-en ergoteam
Marijke De Smedt
Brigitte Christiaens
Ann Desmet
Maarten Vekeman
Ineke Struelens
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T E R U G B L I K O P D E W E E K VA N D E V R I J W I L L I G E R

Elk jaar in maart tijdens worden onze vrijwilligers op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. Door de steeds wijzigende coronamaatregelen was het dit jaar wat
puzzelen om dit toch te kunnen aanbieden.
In samenwerking met sodexo konden we , coronaproof, in 16 groepjes van een
kwartier meer dan 70 vrijwilligers een afhaal maaltijdbox in de jaren 50 stijl bezorgen.

Wafels
Schepijs
Cafetaria
Bubbels

ACTUEEL
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C O R O N A — PA A S PA U Z E

Het Nationaal Overlegcomité besliste om vanaf zaterdag 27 maart een ‘paaspauze’
in te lassen in de versoepelingen. Sinds 27 maart zijn de maatregelen opnieuw
strenger geworden om zo te stijging van de besmettingen en de overbelasting van
de ziekenhuizen te voorkomen.
Ook in Hof van Egmont passen we de voorzorgsmaatregelen aan volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Wat wijzigt?
•

De buitenbubbel bestaat uit maximum 4 personen, het blijft hierbij belangrijk
om een mondneusmasker te dragen en afstand te houden.

•

In de tuin of op het terras zitten we dus met maximum 4 personen aan een
tafeltje.

•

Winkelen in niet-essentiële winkels kan enkel op afspraak.
Het kapsalon is gesloten en externe kappers zijn niet langer toegelaten
Enkel medisch noodzakelijke voetverzorging door een medische pedicure is
mogelijk

•
•

Wat blijft hetzelfde?

De huidige bezoekregeling blijft ongewijzigd:
•

Er zijn drie mogelijkheden. De bewoner kan, eventueel in samenspraak met de
familie, beslissen wat voor hem/haar het beste past op vlak van comfort en
veiligheid:
2 knuffelcontacten Zij moeten apart op bezoek komen (1 knuffelcontact tegelijk) en moeten geen mondmasker dragen op de kamer
OF
2 sociale contacten, zij mogen samen komen, houden hun mondmasker op en houden voldoende afstand.
OF
1 knuffelcontact en 1 sociaal contact, zij komen apart op bezoek en
houden zich aan de regels zoals ze hierboven staan.

•
•
•

Deze contacten kunnen om de 2 weken wisselen.
Bezoekers blijven op de kamer of gaan met de bewoner mee naar buiten.
Bezoekers mogen niet rondlopen in het gebouw.

Laat ons samen de richtlijnen volgen zodat de cijfers weer de goede kant uitgaan
en we kunnen uitkijken naar nieuwe versoepelingen.

ACTUEEL
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VA L P R E V E N T I E 2 0 2 1

De maand april staat al sinds 2012 in het teken van de valpreventie en
ook nu is dat niet anders. Vorig jaar heeft de Corona onze valpreventie
activiteiten in de war gestuurd omdat er geen groepsbijeenkomsten
mogelijk waren, maar dit jaar gaan we er weer 100% tegenaan!
We starten op 1 april met een binnenzoektocht waar de vragen
omtrent valpreventie getoetst worden en voor de aandachtige
bewoners zullen enkele van deze vragen ook in de quiz terugkomen.
Deze quiz wordt op 30 april om 14 uur georganiseerd in de eetzaal.
Elke dinsdagvoormiddag wordt er gymnastiek gegeven in de
animatie.
Zityoga zal 2x aan bod komen (op 7 en 21 april) omdat we de groep
niet te groot willen hebben, max. 6 personen. Bij onze yoga wordt
voornamelijk gewerkt op de ademhaling en gevoel van spanning/
ontspanning van de spiergroepen. Start telkens om 14 uur stipt.

Het hindernissenparcours zal na 4 jaar terug van de partij zijn,
hierbij oefenen we ons evenwicht en coördinatie: gebrek of tekort aan
evenwicht geeft vaak aanleiding tot vallen. Op 23 april om 14 uur
worden jullie hiervoor in de kiné zaal verwacht.
Tai Chi is nog onder voorbehoud, ik ben wachtende op antwoord van
Bruno ( lesgever). Dit zou dan plaatshebben op dinsdag 20 april.
Als laatste activiteit stel ik voor dat elke afdeling zelf een datum
bepaalt om een fitometer te organiseren in onze tuin, samenwerking
van animatie/ergo en kiné zijn hier nodig . De toestellen zullen eerst
nog eens nagekeken worden door de technische dienst, zodat we op
een veilige manier onze fysiek wat kunnen aansterken.
Ik zie jullie graag terug op 1 of meerdere activiteiten.
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C O V I D VA C C I N AT I E S

ACTUEEL
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PA A S M E N U

PRIKBORD
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NIEUW PERSONEEL

Daniëlle Vanden Broeck

Sofie De Rop

keukenmedewerkster

Medewerker keuken

GEBOORTE
Rachid El Bouyadi is vader geworden van
een zoon WAEL
Zerin Kareman is moeder geworden
van een zoon GUILIAN
Eva D’ Heldt is moeder geworden
van een dochter JASMIJN

PENSIOEN

Herman Cornelis
Medewerker keuken

Miranda Desmidt
Verzorgende nacht

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

kamer 203 sinds 01/03/2021

➢ VERSCHAEREN Philomène

kamer 509 sinds 08/03/2021

➢ MORAS Emma

kamer 262 sinds 24/03/2021

➢ VAN DAM Marie

kamer 450 sinds 30/03/2021

➢ SAELENS Frans

kamer 467 sinds 31/03/2021

W I J N E M E N A F S C H E I D VA N
➢ JACOBS Esther Maria

kamer 315

➢ JANSSENS Julien

kamer 281

➢ BASTIAENS Frans

kamer 152

➢ HUYBRECHTS Lucia

kamer 303

In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die blijven daar wonen
ook als ze er niet meer zijn

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van APRIL 2021 zal worden uitbetaald op:
dienst boekhouding:

VRIJDAG 16 april 2021
IN DE VOORMIDDAG

op de kamer:

VRIJDAG 16 april 2021
IN DE NAMIDDAG

LIFESTYLE
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WOORDZOEKER

LYFESTYLE
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PA S E N — G O E D E W E E K
Palmpasen
Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.
Witte donderdag

Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, en zegt bij het breken van het brood
'Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.'
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
De mensen roepen met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem!

Goede Vrijdag

Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: 'Het is volbracht.'
De middag wordt donker als de nacht.

Stille Zaterdag

Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
De Heer is weg, ze geloven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen

Op zondag nog voor het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
'Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!
Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!'
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo'n bericht verwacht.
Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!'

Pasen

Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dààrom is het de Goede Week!
C. Leterme

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER APRIL

Gezelschapsspellen

Ode aan Will Tura

Dinsdag 13 april

Vrijdag 16 april

14 uur

14 uur

Animatielokaal

Restaurant

Eucharistie

Gymnastiek

Vrijdag 9 april

Dinsdag 6-13-20-27 april

Restaurant

Animatielokaal 10.15 uur

Wafelkraam
Dinsdag 20 april : Niv 1
Niv 2
C 3-6
Donderdag 22 april: MBW
A 3-4
A 5-6

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER APRIL

Vrijdag 9 en 23 april
DEN DIJLE-AVOND
16.30 uur — 20.30 uur

Zangclub
Maandag 19 april
14.30 uur
restaurant

Welkom in de dijlepot

Donderdag 29 april

Bingo
14 uur

Avondgenot
Pizza
Dinsdag 27 april
16.30 uur
Restaurant

Restaurant

Met inschrijving

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER APRIL

Maand van de valpreventie

Zityoga
Woensdag 7 en 21 april — 14 uur: animatielokaal

Hindernissenparcours
Vrijdag 23 april — 14 uur restaurant

Valpreventie Quiz
Vrijdag 30 april — 14 uur: restaurant

Valpreventie zoektocht doorheen de gelijksvloer
van 1april tot 30 april

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER APRIL

Café Royal
Op maandag 26 april

De bewoners die jarig zijn in april worden getrakteerd
o p e e n l e k k e r s t u k b i s c u i t . D e n i e t- j a r i g e n b e t a l e n h i e r v o o r
3 euro.
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d i n s d ag 1 9 a p r i l 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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DEMENTIE : HOE KOMT HET DAT WE VERGETEN

De gedachten van oma zijn vlinders geworden
Ze fladderen rond in de tuin van haar hoofd
Ze botsen en struikelen

Kennen geen orde
Zoeken naar iets dat hen ooit werd beloofd.

Iets waar oma van droomde
Haar leven lang
Iets van wacht maar
En straks
En steeds later
Maar wachten werd onrust
En twijfel maakt bang
Vandaar in haar oog soms een vlinder van water

Johan Van Oers

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

Zitnetbal

! OPNIEUW NIEUW !

vrijdag 2 april

De wandelclub

vrijdag 16 april

Vanaf 12 april start de
wandelclub weer

in cafetaria Dijlepot

Iedere maandagvoormiddag
strekken we de benen in de
prachtige Botanique

Crea

Crea & kleuren

Donderdag
8, 22 en 29 april

elke woensdag

vanaf 14 uur

vanaf 10 uur

in het ergolokaal

in het ergolokaal

IN DE KIJKER
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FRAN MOLOTO

Ik ben Fran Moloto, teamcoach op A5/6 in het Hof van Egmont. Ik ben van
opleiding kinesitherapeut, ik heb ook 14 jaar les gegeven aan toekomstige
zorgkundigen op het Sint-Jozefsinstituut te Borsbeek. In 2014 ben ik terug
deeltijds als kine in een WZC en deeltijds in een groepspraktijk aan de slag
gegaan.
Het is een beetje toevallig dat ik voor de studie van kinesitherapie gekozen heb. Ik
kwam met knie-klachten bij een kinesist terecht die me met veel passie over zijn
werk vertelde. Ik zat toen in mijn tweede jaar psychologie en was nog zoekende
naar een andere studiemogelijkheid. Kinesitherapie die uitsluitend op het fysieke,
analytisch bewegen gericht is, was niet voor mij weggelegd. Ik keek in de eerste
plaats naar de mens als patiënt. Zo merkte ik vrij snel dat fysieke klachten heel
vaak gelinkt waren aan het psychologisch en emotioneel welzijn van mijn
patiënten. Elk mens heeft een (levens) verhaal. Heel vaak hebben mijn patiënten
spontaan een deel van hun leven verteld tijdens de behandelingen.
Als kind bleek ik al een goede luisteraar te zijn. Mijn grootouders langs
moederskant waren erg aanwezig in mijn kinderjaren. Zij woonden naast ons, we
hadden een gemeenschappelijke tuin. Elke dag als ik van school kwam ging ik bij
hen langs. .

IN DE KIJKER
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FRAN MOLOTO

Zij waren geboren vertellers, een alledaagse anekdote werd altijd met veel humor
en fantasie gebracht. Verhalen over hun vroeger leven kwamen ook vaak aan
bod: mijn grootmoeder vertelde over haar kinderjaren in Parijs wanneer zij voor
de oorlog van ’14 -’18 gevlucht waren. Mijn grootvader kon sappige verhalen
vertellen over zijn scoutsjaren in Kortenberg.
Ik heb vaak gefascineerd geluisterd naar wat de patiënten me vertelden. Toen
daagde het bij mij op dat mensen op leeftijd toch heel wat wijsheid, kennis en
levenservaring in zich meedragen. Het werken met oudere mensen geeft me
daarom energie. De nauwe band die ik als kind met mijn grootouders had zal
daar voor veel tussen zitten.
Als teamcoach wil ik nog steeds graag een luisterend oor zijn voor de bewoners
van het Hof van Egmont. Hetgeen bewoners vertellen onthult veel over hun
behoeften, bezorgdheden en wensen. Ik wil graag deze wensen, behoeften
omzetten in een zorg die meer op hen als mens en persoon gericht is.

IK WAS 12 IN HET JAAR 1959
MOONEN CECILIA
Mijn naam is Cecilia. Ik ben geboren op dinsdag 4 maart 1947 te
Lebbeke, een rustige gemeente in Oost-Vlaanderen, grenzend aan
Dendermonde en niet ver van de provinciegrens van VlaamsBrabant.
Ik ben het 4de kind in de rij van
5 kinderen. Mijn oudere broer,
7 jaar ouder dan ik, heb ik
nooit gekend. Een tragisch
noodlot trof ons gezin.
Ik was nog geen 24 uur oud
toen hij door een ongeval om
het leven kwam.
Mijn mama vertelde ooit dat ze
gedurende haar zwangerschap
erg onrustig was, alsof er iets fout was met de vrucht in haar buik.
Gelukkig was daar alles in orde. Zou ze een voorgevoel hebben gehad?
Mijn ouders hebben hun traumatische verlies nooit aan mij aangerekend, maar toch blijft dit ook door mijn levenswandel verweven.
Toen ik 12 was, waren mijn zus en oudste broer
al het huis uit.
Mijn jongere broer speelde handbal en had zijn
eigen vriendenkring.
Mijn ouders hadden een groothandel in groenten
en fruit. Zij leverden aan hotels en scholen. Ze
hadden het bijzonder druk en waren weinig
thuis. Ik vond het fijn om met mijn vader mee te
gaan naar de vroegmarkt wanneer daar ruimte
voor was. Ik had een sterke band met hem en ik
genoot ervan om samen te zijn. Mijn vader was
een strenge man, maar omdat hij al een veertiger was toen ik geboren ben waren de scherpe randjes er al wat af. Ik heb, denk ik, een
zachter karakter mogen ervaren als jongste dochter.
Toch werd toen ook al vrij veel van mij verwacht.
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IK WAS 12 IN HET JAAR 1959
MOONEN CECIL

Ik hielp veel in het huishouden als ik thuiskwam van school. Omdat
mijn ouders het zo druk hadden, deden zij al eens een dutje op dat
tijdstip en deed ik heel plichtsbewust wat van mij verwacht werd.
Op mijn 12de ging ik naar het eerste jaar humaniora. Ik
volgde ‘de moderne’ in een meisjesschool.
Ik ging te voet naar school en ik had al een lief, de
Leo.
Hij was mijn buurjongen en wachtte steeds om samen
naar school te gaan. Soms liepen we hand in hand en
gaven we al eens een kusje, heel onschuldig en toch
speciaal. Mijn ouders plaagden mij soms, maar steeds
liefdevol.
Ik ging niet echt graag naar school. Turnen was mijn lievelingsvak,
maar natuurkunde vond ik maar niets. Op de klimrekken naar boven
klauteren en springen over de bok vond ik plezant om te doen. Ik had
één vriendinnetje, want ik ben niet echt een groepsmens. We waren
steeds samen op school en zij kwam ook bij ons thuis spelen.
In het weekend ging ik naar de Chiro. We deden er allerlei spelletjes. Pure ontspanning en uitwaaien. Eén
keer per jaar gingen we 10 dagen op kamp. We speelden buiten of deden gezelschapsspelletjes binnen en
er was ook steeds een nachtspel. De leiding joeg ons
dan schrik aan.
Er gingen ook altijd kookouders mee. Zij zorgden voor
een volle buik en gaven ons een
beetje dat huiselijk gevoel.
Op mijn 16de ben ik leidster geworden bij de Chiro en dat heb ik
met veel overtuiging jaren met
plezier gedaan.
Het is niet een tijd waar ik regelmatig aan terug denk. Ik heb
geen heimwee, maar het is wel
leuk om het er nog eens over te
hebben.

TERUGBLIK
DE GROTE BUBBELDAG 12 MAART 2021
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TERUGBLIK
DE GROTE BUBBELDAG 12 MAART 2021

TERUGBLIK
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BELEVINGSMOMENTEN
PLANTJES VERPOTTEN

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 C3-4

vplc4@zbrivierenland.be

015 44 82 75

•

Afdeling C5-6

vplc6@zbrivierenland.be

015 44 82 76

•

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

