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V O O RW O O R D
Beste bewoner, beste familie

We stappen het nieuwe jaar 2020 in. Het lijkt een
magisch jaar te worden wat de cijfercombinatie
betreft. Slechts 1 jaar per millenium heeft deze
combinatie: 20ste eeuw, 20ste jaartal.
Ik wens jullie dan ook graag een portie magie, doorspekt met een
goede gezondheid en afgewerkt met warme genegenheid en
ontmoetingen. Laat ons hopen op een UNIEK jaar.
December was een voorbode: de verlichting in de gangen beneden is
speciaal. De familiefeesten en kerstbrasserie waren toppunten van
ontmoetingen. We houden er een warme herinnering aan over. Jullie
ook, durf ik hopen.
In 2020 hebben we jullie inbreng meer dan ooit nodig. Participatie en
inspraak willen we in de praktijk brengen. Er zijn twee projecten waar
we jullie feedback willen benutten. Ten eerste willen we de resultaten
van de tevredenheidsmeting met jullie bespreken en horen hoe jullie
de verbeteringen willen realiseren. Ten tweede willen wij jullie in de
klankbordgroepen betrekken voor de organisatie van wonen, leven,
zorg in het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld en nadien ook
voor de blijvers in ons Hof van Egmont. Wij hopen dat jullie zo
aangenaam mogelijk kunnen leven en wonen door SAMEN deze
projecten gestalte te geven.
En eerst komen de nieuwjaarsrecepties. Ik kijk er naar uit om jullie
daar te ontmoeten.

Ria Martens
directeur

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

WERKTEN VERDER MEE
Marijke De Smedt
animatie-en ergo team
Hanane Azarkan

ACTUEEL
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NIEUWJAARSTOESPRAAK

Beste bewoners, gebruikers van onze
dagverzorgingscentra, familieleden, mantelzorgers,
medewerkers
Van harte welkom op ons jaarlijks familiefeest.
We zijn alweer aan de laatste maand van het jaar
toegekomen. Korte dagen, snel donker buiten, veel
regen, ….
Des te meer licht in ons woonzorgcentrum, letterlijk en
figuurlijk.
Ons woonzorgcentrum werd op maandag 9 december
omgetoverd tot een gezellige, sfeervolle omgeving met alweer nieuwe
eindejaarverlichting. Veel vrijwilligers en medewerkers waren maandag aan de slag
om dit waar te maken en het hele jaar werd er aan gewerkt door het recycleren van
petflessen. Op de afdelingen is er een wedstrijd voor de mooiste versiering, dat zet
bewoners en collega’s aan om er SAMEN iets fijn van te maken.
We vinden het leuk dat dit jaar weer veel familieleden hebben ingeschreven om erbij
te zijn. Mekaar ontmoeten, delen van fijne momenten is belangrijk voor onze
bewoners. En er staat heel wat op het programma deze eindejaarmaand:
een kerstverhaal hoorden we deze week al,
de kerstbrasserie op 19 december in de avond,
de kerstviering, een kerstkoor, eindejaarmuzieknamiddag,
en als klap op de vuurpijl dit jaar ‘Soirée 19-20’. We vieren oudjaar in ons
woonzorgcentrum van 19 uur tot 1 uur met jullie. Wie erbij wil zijn en geen plannen
heeft op een feest elders is van harte welkom.
Dit jaar is er opnieuw aandacht voor de Warmste week, we steunen de ALS-liga door
het verkopen van verzorgingssetjes voor mannen of vrouwen en door het aanbieden
van helleborussen op de kerstbrasserie.
Traditioneel blikken we even terug naar het afgelopen jaar. Jullie kunnen een
fotoreportage zien die in beeld brengt dat wij we wonen en leven voor onze bewoners
belangrijk vinden.
Dag in dag uit nemen onze zorgteams de zorg voor onze bewoners met vriendelijke
aandacht ter harte bij de dagelijkse verzorging, de maaltijden en het helpen met
verplaatsen.
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ACTUEEL

We vinden vooral belangrijk dat onze bewoners fijne momenten beleven. Dit zit soms in
kleine dingen zoals een babbeltje slaan, een kruiswoordraadsel helpen invullen, de krant
of een boek lezen, samen koken, samen bingo spelen, samen bewegen, in onze Dijlepot
een pintje pakken of een koffietje drinken.
Deze zomer werd ingezet op extra aanbod: de zomerbar, de schommels, de moestuin,
het zomerfeest op 21 juni, de zomerfit.
Kortom, ons woonzorgcentrum kwam letterlijk naar buiten. Ik hoop dat jullie dat leuk
vonden.
In oktober, november hebben wij bij bewoners en familieleden naar hun mening
gevraagd tijdens een tevredenheidsmeting. We zijn dankbaar dat jullie ons jullie mening
meegeven en zijn steevast van plan om daar rekening mee te houden. In 2020 zullen
we de resultaten met jullie delen en bespreken met als doel het nog beter te doen.
Het nieuwe jaar dient zich aan. De toekomstplannen worden gemaakt. Jullie weten dat
wij actief bezig zijn met plannen voor de nieuwbouw. Met een drone wordt af en toe een
film gemaakt, die in de Dijlepot te bekijken is. Zo kunnen jullie volgen hoever de
nieuwbouw op Roosendaelveld staat. We zijn ondertussen ook bezig met het bouw van
de organisatie, hoe gaan we daar wonen, leven, werken. Een ontwerpteam is aan de
slag, een eerste klankbordforum werd georganiseerd en er volgt er nog één op 3 maart.
Een warme oproep om erbij te zijn. Op de familieraad voor de afdelingen met mensen
met dementie in februari zullen we ook vertellen hoever we staan. Inspraak vinden wij
belangrijk. Zo leven we samen toe naar deze grote verandering. Verandering roept
vragen op. Door jullie actief te betrekken, willen we hierop een antwoord bieden.
En dan laten we jullie nu genieten van een heerlijke feestmaaltijd, bereid door onze
collega’s van de keuken. Iedereen in ons huis is actief betrokken bij deze familiefeesten,
iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet om dit evenement te doen slagen. Wij hopen
dat jullie genieten en dat het gaat
smaken.
Laat ons bij deze start samen klinken, op
dit moment, op een goede gezondheid,
op een mooi 2020.
Smakelijk eten.

ACTUEEL

6
KLANKBORDGROEP

Naast het bouwen van de nieuwe woonzorgsite Roosendaelveld zijn we ook
bezig met het ‘bouwen van een nieuwe organisatie’.
Wij zijn gestart met de voorbereiding van de manier waarop we in dat nieuwe
complex onze bewoners zullen laten wonen en leven en hoe we zorg zullen
organiseren. Daarvoor hebben we een ontwerpgroep samengebracht. In die
ontwerpgroep zitten een tiental mensen die nadenken over de manier waarop
we het werk in Roosendaelveld zullen organiseren.
Ze denken na over vraagstukken zoals, welke bewoners wonen best bij elkaar,
welke rollen en competenties van medewerkers hebben we nodig om vlot te
kunnen inspelen op de noden van onze bewoners, hoe organiseren en regelen
we alle opdrachten en taken, hoe overleggen we in de toekomst, …
Inderdaad, een hele reeks vragen !
En we doen deze oefening niet alleen voor Roosendaelveld. Maar uiteraard ook
voor de site van Hof van Egmont waar er toch nog steeds 196 bewoners zullen
verblijven na de ingebruikname van Roosendaelveld. Die oefening zullen we
starten begin 2020.
We willen dat dit organisatieontwerp een zaak is van ons allemaal en niet alleen
van deze ontwerpgroep. Daarom zal de ontwerpgroep op regelmatige
tijdstippen haar voorstellen aan een brede klankbordgroep voorleggen voor
feedback.
Op maandag 2 december ging de eerste klankbordgroep door. Er waren
bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en externen aanwezig. We
bogen ons over een zestal vragen.
Op dinsdag 3 maart gaat het tweede klankbordforum door,
van 13.15 uur – 16.15 uur in het restaurant. Noteer alvast deze datum.

ACTUEEL
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NIEUWJAARSGESCHENK
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Wanneer is het nieuwjaarsreceptie op jouw afdeling?
Dat kan je lezen in de activiteitenkalender.

DANK U WEL
Van harte dank aan alle medewerkers en
vrijwilligers om Hof van Egmont ook dit jaar
weer onder te dompelen in een gezellige warme
kerstsfeer.
Dankzij de enthousiaste inzet van ieder van hen
en dit op werkelijk alle diensten en afdelingen,
voor en achter de schermen, slaagden zij er maar
weer eens in een unieke decembermaand te creëren
hier in huis.

Bedankt, het was de moeite waard!

ACTUEEL
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NIEUWJAARSBRIEF REDACTIE

Beste bewoner, beste familie,
Beste lezer,
Lieve vriend,
Ik wens je een kaarsje
Dat voortdurend brandt
En licht en vreugde uitstraalt
Ik wens je een kaarsje
Waar je hart naar verlangt
Één dat het mooiste in jou naar boven haalt
Ik wens je een kaarsje
Dat steun en warmte geeft
In koude en moeilijke dagen
En dat alle zorgen en leed
Met je mee probeert te dragen
Ik wens je een kaarsje
Dat met z’n kracht
Laat voelen dat je leeft
En dat in een helse drukte
Toch de nodige rust geeft
Ik wens je een kaarsje
Dat op het juiste moment
Soms wat schemert, dan weer feller brandt
En je laat aanvoelen dat je nooit alleen bent
Er is steeds die ene hand
De hand van een vriend
Soms ver, maar steeds dichtbij
Ken je mijn mooiste nieuwjaarsgeluk?
Een vriend van jou mogen zijn!
Liefs,
Je kapoentjes
Van de redactie
Mechelen, 1 januari 2020
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BIJKOMENDE NIEUWE KAPPER

Wij breiden ons aanbod uit met een extra kapper in het Hof van Egmont.
Vanaf 9 januari start Janath Van den Acker onder de naam “BAJA’SHAIRCARE”

Janat is 4/5de zorgkundige op A3-4 en volgde de voorbije
jaren de opleiding voor kapper.
Hij start nu dus als zelfstandige kapper in ons kapsalon
telkens op:


donderdag van 9 uur tot 16 uur.



om de twee weken, op zaterdag, gaat hij ook aan de slag op de kamers,
vanaf zaterdag 11 januari 2020.

Afsprakenbeheer: Janath zal zelf afspraken inplannen — info hierover kan je
vragen op je afdeling of aan het onthaal.

M O O I E S F E E R B E E L D E N U I T O N Z E S TA D

De mooi verlichte grote markt

Maankunstwerk in onze
Sint-Romboutskathedraal
Museum of the Moon

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



LEYSENS Julien

sinds 27/11/2019



VAN ROMPUY Jozef

sinds 27/11/2019



COMYN Noëlla

sinds 28/11/2019



FUENZALIDA Donoso Hernan

sinds 28/11/2019



SALBAS Luze

sinds 28/11/2019



DE MAEYER Maria

sinds 02/12/2019



VERHEYEN Francine

sinds 04/12/2019



SCHAERLAEKEN Maryse

sinds 04/12/2019



KEULEMANS Louis

sinds 12/12/2019



DE KOCK Louise

sinds 17/12/2019



CEUPPENS Maria

sinds 18/12/2019



BINST Guy

sinds 19/12/2019



PEREE Maria

sinds 20/12/2019

NIEUW PERSONEEL

Els De Boeck

Fadia Bakioui

Evelien Diependaele

Logistiek medewerker A5-6

Logistiek medewerker MBW

Verpleegkundige A5-6

Ali Al Ani
Logistiek medewerker C3-6

Sandra Amankwah
Logistiek medewerker C3-6

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


MEYS Alice

kamer 564



DUBIN Herman

kamer 513



MOENS Willem

kamer 106



BOEYKENS Frans

kamer 608



VERHEYEN Maurice

kamer 659



DE BLESER Paulina

kamer 250



LEYSENS Julien

kamer 510



SAEN Anna

kamer 253

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N
Het zakgeld voor JANUARI 2020 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DONDERDAG 16 januari 2020
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DONDERDAG 16 januari 2020
IN DE NAMIDDAG OP DE KAMER

GEBOORTE
Bouchier Jessica
Technisch medewerker onderhoud is geworden
van een zoon RAVEN

LIFESTYLE
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PUZZEL—WERKGROEPEN

In het Hof van Egmont werken we met verschillende werkgroepen.
Welke werkgroep hoort bij de juiste foto?
Verbind met een lijn de juiste benaming met de juiste foto.



MALNUTRITIE



INTIMITEIT EN SEXUALITEIT



PALLIATIEVE ZORG



VALPREVENTIE



INCONTINENTIE



FIXATIEARM

LYFESTYLE
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S A M E N - U N I E K - PA S S I E & B E Z I E L I N G
Iedereen welkom
op vrijdag 10 januari om 10.30 uur
in de Dijlepot
Voor een lekkere kop SUP-soep
We zetten op dit moment onze SUP-initiatieven in de kijker. SUP staat voor onze
waarden.
De waarden van Zorgbedrijf Rivierenland zijn voor ons allen het kompas voor ons
handelen. Hoe wij de dingen doen, hoe wij in contact gaan met mekaar, met
bewoners en familieleden, met vrijwilligers, doen wij vanuit de inspiratie van deze waarden.
SAMEN
Met elkaar verbonden, kunnen we groeien als mens en als organisatie. We versterken elkaar door samen te werken en samen te be-leven.
UNIEK
Elke mens is uniek en kan ten volle zichzelf zijn. We versterken iedereen in zijn
eigenheid en mogelijkheden. Samen willen we verborgen dromen ontdekken en
waarmaken.
PASSIE & BEZIELING
Onze passie is mensen gelukkig maken. Bezielde zorg is zoveel meer dan een
job. Het is in grote en kleine dingen élke dag het verschil maken.

SAMEN – UNIEK – PASSIE & BEZIELING

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Winnaar
De mooiste kerstversiering 2019
De

Pektonweg

op de Maneblusserswijk

mag zich aan een mooie prijs verwachten. Proficiat!
Alle voorstellen zijn welkom en wij kiezen er eentje uit!

Spelnamiddag

Zitgym
+

Gymnastiek
DINSDAG
14 januari

op elke woensdag van januari

Animatielokaal 14 uur

Animatielokaal 10.15 uur

De vrolijke luisteraars
DONDERDAG
9 & 23 januari
Animatielokaal 10.15 uur
Met uitnodiging

WOENSDAG
29 januari
14 uur
Animatielokaal

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Zangclub

Eucharistie
Vrijdag 3 januari

ZATERDAG 18 januari om
14.30 uur restaurant
MAANDAG
20 januari

Woorddienst
vrijdag 10 januari

Animatielokaal
Start om 14.30 uur

Verstellen
Elke woensdag
voormiddag
Aanvraag via de afdeling

Muzieknamiddag
Klassiek
VRIJDAG
17 januari

Onthaal
nieuwe bewoners

14.30 uur
animatielokaal

Dinsdag 28 januari

Iedereen welkom

Animatielokaal 14 uur
Met uitnodiging

UIT EN THUIS

16

BELEVINGSKALENDER JANUARI

Nieuwjaarsreceptie
Niveau 1: dinsdag 7 januari om 14 uur op de
afdeling
Niveau 2 & Nieuwenhuyse: woensdag 8 januari
om 14 uur op de afdeling
A3-4: vrijdag 10 januari om 14 uur op de
afdeling
A5-6: woensdag 15 januari om 14.30 uur in het
restaurant
Maneblusserswijk + C3 -6: donderdag 23 januari
om 14.30 uur in het restaurant

Café Royal
O p m a a n d a g 2 7 j a n u a r i i n h e t r e s t a u r a n t 1 4 .3 0 u u r t o t 1 5 . 3 0
uur. De bewoners die jarig zijn in januari worden
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 s c ui t . D e n i e t - j a r i g e n , f am 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 v o o r ve r k o o p . T e r p l aa t s e
b e t a a l j e 3 ,5 0 e u r o .

Graag inschrijven en betalen
vó ó r d o nd e r d ag 2 3 j a n u a r 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 n g

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Schrijf een gedicht en
Je wordt misschien voor een jaar

Huisdichter(es)
Hof van Egmont !!!
Thema van de week van de poëzie

Afgeven gedicht ten laatste op vrijdag 24 januari.
De gedichten worden voorgelezen op de gedichtendag
op vrijdag 31 januari.
De schrijver mag dit ook zelf komen voordragen.

1616

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

Maandag 13 januari

Start terug in februari

13.30 uur

Dinsdag: Wandelclub Botanique
7, 21, 28 januari
van 10 uur tot 11 uur

Zitnetbaltornooi in het restaurant
Trainingen zitnetbal:
Vrijdag 10, 24 en 31 januari
10 uur in de Dijlepot

Vrijdag 10 januari

Dinsdag 7,14,21,28 januari

Zelf middagmaal bereiden

Kleuren voor volwassenen
en crea

vanaf 9.30 uur
in het ergolokaal

vanaf 10 uur in
het ergolokaal

UIT EN THUIS
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D E WA R M S T E W E E K I N H E T H O F VA N E G M O N T
Beste bewoners, familie, mantelzorgers,
Onze actie dit jaar in het kader van de warmste week heeft in totaal
673,25 euro
opgebracht ten voordele van de ALS-Liga.
We willen dan ook graag iedereen bedanken voor de steun!

IN DE KIJKER
I N T E RV I E W M E T D J D A A N
Vertel eens wat je juist komt doen in het wzc ?
Ik ben vanaf de zomervakantie vrijwilliger. Ik kwam eerst meehelpen met de
zomerfit, dan ging ik mensen halen en bracht ik hen naar beneden.
Na de zomer ben ik begonnen met een toer rond de afdelingen en speel ik
muziek voor de bewoners. Ik zorg er graag voor dat de mensen een leuke dag
hebben en ik hoop dat ik overal welkom ben.

Hoe lang ben je al DJ ?
Hier in huis doe ik dit al enkele maanden. Verder speel ik ook op evenementen.
Mensen kunnen me ook boeken op verjaardagen, …
Ik speel ook aangepaste muziek per publiek.

Heb je nog andere hobby’s buiten dit?
Atletiek, ik ben Belgisch recordhouder op 1500M, mijn tijd is 8min 6sec in mijn
categorie. Bij sjarabang doe ik ook een theatervoorstelling.
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IN DE KIJKER
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I N T E RV I E W M E T D J D A A N
Van welke muziek hou je zelf?
Dance, iets moderner dan het repertoire dat ik hier speel.

Wat zou je graag nog doen, wat zijn je dromen?
Ik zou graag meedoen met een wedstrijd op de radio, MNM start to DJ.
En verder, iets wat haalbaarder is voor mij, ik zou graag Belgisch kampioen
worden in het atletiek.
En als ik echt grootser mag dromen, zou ik graag meedoen met de Special
Olympic Worldgames. Dit voor mensen met een fysieke beperking.

Straffe verhalen
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ANNEKE BOUVIER
Enkele jaren geleden besloten we om een mobilhome aan te kopen
om op vakantie te gaan. We hebben nog geen seconde spijt gehad
dat we deze investering hebben overwogen.
Toen we voor de tweede keer op reis gingen, na wat wikken en wegen en op zoek naar een mooie kampeerplaats settelden we ons op
een camping in Boulonge - sur - Mer in Frankrijk.

Na dat alles uitgestald was gingen we een wandeling maken om naar
de mooie kliffen en de zee te gaan kijken.
Ik vertrek als laatste en trek uit gewoonte de deur toe van de mobilhome en ….niet te geloven, de deur viel plots in slot.
Daar stonden we dan, zonder gsm, zonder geld, helemaal niks bij
ons, alles lag nog in de mobilhome.
Wat nu, even paniek bij ons beide. Ook mijn echtgenoot had geen
sleutel mee.
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Straffe verhalen

Dan maar onze plan getrokken en onze stoute schoenen aangetrokken en gaan informeren of onze buren geen gereedschap bij hadden
om onze deur open te breken.
Na veel proberen zijn er we er dan toch in gelukt om ze open te krijgen.
Wij waren zeer blij en uiteindelijk zijn we dan toch nog een fikse
wandeling gaan maken.
En tot slot, wanneer ik op vakantie ga neem ik overal mijn sleutel
mee.

Heb jij een straf verhaal dat je met ons wil
delen? Laat het ons weten

TERUGBLIK

24
KERSTVERHAAL

TERUGBLIK
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FA M I L I E F E E S T E N

TERUGBLIK

26
KERSTBRASSERIE

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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