APROPO
Huiskrant woonzorgcentrum Hof van Egmont

Lees mij ook op www.zorgbedrijfrivierenland.be

Januari 2021

EDITORIAAL

2

INHOUD

3 Voorwoord
Actueel
4-5



Nieuwjaarsbrief Ria Martens

6



Een vlammetje voor elkaar

7



Nieuwjaarsgeschenk

8-9



Evolutie Roosendaelveld
Prikbord

10-11



Wij verwelkomen– nemen afscheid
Lifestyle

12



Puzzel: gebeurtenissen in de jaren 50

13



Jaarthema animatie
Uit en thuis

14-18



Activiteitenkalender

19



Activiteiten ergo

20-21

In de kijker

22-23

Ik was 12 in het jaar...

24-26

Terugblik

27

Info HVE

EDITORIAAL
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V O O RW O O R D

Beste bewoner
Wat een jaar was dat. Eentje om stilletjes toe te vouwen en snel te
vergeten. Al lijkt dat onmogelijk en zal 2020 in de geschiedenisboeken
geraken waar onze kleinkinderen en achterkleinkinderen over zullen blijven
lezen.
Deze laatste dagen zijn opnieuw spannend, want er worden weer bewoners
en medewerkers getest, met dank aan de goede samenwerking met het
Algemeen Ziekenhuis St-Maarten die steeds paraat staan om ons hierbij te
ondersteunen.
Er is ook licht aan het einde van de tunnel. We bereiden de vaccinatie
tegen Covid19 voor. Gelukkig zijn er heel veel bewoners die zich zullen
laten inenten. Enkele bewoners en familieleden zijn niet overtuigd of hebben twijfels. Dat kan natuurlijk, al hopen wij dat we de twijfels nog kunnen
weg halen door de informatiebrochure. Op de laatste dag van het jaar doe
ik de bestelling en dan is het wachten op de datum die we toegewezen
krijgen om te vaccineren. Dat horen jullie zodra wij het weten.
Ria Martens
directeur
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NIEUWJAARSBRIEF RIA MARTENS

Wensen voor 2021
Ter gelegenheid van de feestmaaltijden voor onze bewoners, in de week van 15
december, heb ik een korte speech gehouden voor de bewoners die in het
restaurant samen waren.
Het werd geen gewone speech zoals vorige jaren, ter gelegenheid van de
familiefeesten. Het jaar 2020 was niet zoals alle anderen, dus ook de speech niet.
Ik blikte even terug op het voorwoord dat ik in de Apropo van januari 2020 heb
geschreven, woorden die me blijven achtervolgen.
“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”.
Het werd geen magisch jaar, wel een memorabel jaar. Een jaar dat in ons
geheugen gegrift zal staan als ‘wat was dat toen, met dat virus Covid19”.
De afgelopen maanden waren heftig voor iedereen, bewoners, familieleden,
medewerkers. We zijn blij dat we terug Covid-vrij zijn en laat ons hopen dat we
dit kunnen houden tot we allen gevaccineerd zijn. We zijn ook blij dat we deze
week een lekkere feestmaaltijd kunnen aanbieden aan onze bewoners en gebruikers van de beide centra voor dagverzorging. Onze collega’s van de keuken zetten weer hun beste beentje voor om een sterrenmaaltijd te bereiden.
De collega’s van de zorgafdelingen en het restaurant waren gekleed als obers. Zo
werd de sfeer van een echt restaurant gecreëerd.

ACTUEEL
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NIEUWJAARSBRIEF RIA MARTENS

We probeerden het afgelopen jaar, ondanks de beperkingen, toch deugddoende momenten te organiseren. Zeker in het voorjaar en in de zomer konden we
fijne momenten aanbieden, in de tuin, onder de pergola, optredens, muziek,
lekker eten. Familiebezoeken waren beperkt, we ontdekten skype of andere
manieren om familieleden ‘op een scherm’ te zien en te spreken. Dat bood
andere mogelijkheden. Zo kon een bewoner met haar familieleden die over de
hele wereld wonen, gelijktijdig praten. Natuurlijk, niets gaat boven een
bezoek in levende lijve, op afstand weliswaar.
We hopen dat we het jaar 2020 binnen enkele dagen veilig mogen afsluiten,
zachtjes toevouwen.
En we kijken uit naar de toekomst, naar 2021, met kans op normaler leven, op
ontmoeten, op beleven met mekaar.
We hebben nog even geduld, we houden ons nog aan alle strikte maatregelen.
Zo vrijwaren we het best onze toekomst samen.
Ik wens jullie geluk en een goede gezondheid in 2021.

ACTUEEL
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EEN VLAMMETJE VOOR ELKAAR

Lieve bewoners
We beleven bijzondere tijden. Wat corona teweeg heeft gebracht in onze
samenleving en ook heel dichtbij in ons woonzorgcentrum, raakt ons allen. We
denken zo vaak de touwtjes in eigen handen te hebben, tot we geconfronteerd
worden met onszelf als kleine mens.
Omdat we tot de meest kwetsbare groep in deze pandemie behoren, moesten we
voortdurend balanceren tussen de veiligheid en het welzijn, wonen en leven waar
wij, in onze organisatie, zo graag de focus op blijven leggen.
De voorbije periode heeft ons uitgedaagd en geraakt, maar heeft ons tegelijk
sterker en dieper verbonden gemaakt.
Ons grootste respect gaat naar jou, jij die je familie en vrienden moet missen door
het beperkte bezoek, jij die wie je liefhebt even niet meer mag knuffelen. Jij die
moest leren voldoende te hebben aan telefoon-of skypegesprekken. Maar ook jij
die allicht angstig en bezorgd de resultaten van je covidtest afwachtte, iedere week
opnieuw, bezorgd ook om de gezondheid van je familie. Jij die medebewoners zag
verhuizen naar een Covid-afdeling, of ook zelf positief testte. De angst in mekaars
ogen is er ongetwijfeld geweest. De stilte en onrust in jezelf evenzeer.
Misschien heb je ook van mensen afscheid moeten nemen binnen of buiten het
woonzorgcentrum. Dat verlies valt zwaar, en misschien nog moeilijker te verteren
in een periode waarin we niet op een normale manier afscheid kunnen nemen.
Laten we er in deze periode voor elkaar zijn, laat ons lichtje voor elkaar branden,
als uitnodiging tot gesprek, luisterend oor of stil aanwezig zijn. Vertel je verhaal bij
een vertrouwde medewerker, bij de woonzorgcoach, bij een medebewoner, bij
elkaar. Als we symbolisch de deur openzetten voor elkaar en een lichtje branden,
kunnen we een warme verbondenheid voelen, waarin een traan getroost kan
worden, nieuwe hoop gekoesterd kan worden, vriendschap gedeeld kan worden.

ACTUEEL
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Een geschenkje voor het nieuwe jaar
ligt tijdens de nieuwjaarsreceptie
voor jou klaar!

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.

ACTUEEL
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H O E Z I T D AT M E T R O O S E N D A E LV E L D ?
Zoals jullie weten, is de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld
(naast ziekenhuis AZ Sint-Maarten) in volle gang. Dit nieuw woonzorgcentrum
wordt in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen en zal de thuis worden voor
120 bewoners.

Het gebouw is opgedeeld in 15 huizen. Elk huis bestaat uit 8 kamers met eigen
badkamer, een grote leefruimte, keuken en terras. Centraal is er een brasserie,
een wellnessruimte, een kine-ruimte en kapsalon.

ACTUEEL
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R O O S E N D A E LV E L D

Enkele beelden van een kamer in opbouw:

Roosendaelveld richt zich op ouderen met dementie of met een andere psychische kwetsbaarheid en op personen met jongdementie. Niet iedereen van Hof
van Egmont zal dus kunnen kiezen om te verhuizen naar het nieuwe gebouw.
In de komende weken zullen we de bewoners (en/of hun familie) die in aanmerking komen voor dit nieuwe woonzorgcentrum vragen of ze interesse hebben om
te verhuizen naar de nieuwe site of niet.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie.

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

➢ SCHAERLAECKENS Alina

kamer 562

➢ JANSSENS Julia

kamer 318

NIEUW PERSONEEL
Fran Moloto
Teamcoach A 5-6

GEBOORTE
Liesbet Francken is mama geworden
van een zoon LEON.
Raouf Bahaaeddin is papa geworden
van een zoon WARD.
Safia Bidou is mama geworden van een
dochter YASMINA

Faiza Mohan is mama geworden van
een zoon MEHDI.

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

kamer 156

➢ DE WIT Constancia

kamer 608

➢ KLEYKENS Irène

kamer 664

➢ AERTS Willem

kamer 071

➢ OP DE BEECK Rosalia

Kamer 250

➢ SAEN Jeanne

Kamer 408

➢ VERELST Lambert

Kamer 418

We staan niet altijd stil bij het woordje “samen”maar
het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

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

DONDERDAG 14 januari 2021
IN DE VOORMIDDAG

op de kamer:

DONDERDAG 14 januari 2021
IN DE NAMIDDAG

LIFESTYLE
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PUZZEL

Muziek uit de jaren ‘50. Wie is wie en welk liedje zongen ze?


It doesn’t matter anymore

1959

nr 1



Love me tender

1957

nr 2



Smoke Gets in your eyes

1959

nr 3



Return to me

1958

nr 4



Que sera sera

1956

nr 5



Marina

1959

nr 6



Oh! Lieve Vrouwe toren

1953

nr 7

LYFESTYLE
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JAARTHEMA 2021

Januari-februari
maart-april

Mei-juni
Juli-augustus

September-oktober
November-december

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Raadpleeg het programma voor de data

Week van de poëzie
28 januari en 3 februari 2021
Thema: SAMEN

28 januari: gedichtendag

5 jan: niv 2
12 jan: niv 1
14 jan: C3-6
15 jan: A3-4
21 jan: A5-6

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Nieuwjaarsconcert
uitgezonden vanuit Wenen
Dinsdag
19 januari
18 uur
Restaurant
Na het concert worden
een drankje en een hapje aangeboden

De mooiste kerstversiering
3de plaats is voor C4 en 2de plaats is geworden A4
Maar proficiat aan de winnaars ….
niv 1 gaat met de hoofdprijs en 19/20 aan de haal
de bewoners kozen als prijs een pannenkoekennamiddag

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

BEWONERSRAAD

Om de 3 maanden wordt er een bewonersraad gehouden waarop alle bewoners
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. Ook de
klachtenevaluatie wordt overlopen. .
Het verslag van die bewonersvergadering kan je lezen in één van de volgende
edities van de huiskrant.
Dinsdag 5 januari:

Niv 1 om 10.15 uur

Dinsdag 12 januari:

A 5-6 om 14 uur op A6

Donderdag 14 januari:

MBW om 14 uur op D1

Maandag 18 januari :

C 3-4 om 14 uur op C4

Dinsdag 19 januari :

C 5-6 om 14 uur op C6

IEDEREEN WELKOM!
Voor bewoners en familieleden van Niv 2, Nieuwenhuyse en A3-4 organiseren
we een familieraad van zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten. Wie dit
wenst kan ook aansluiten bij de bewonersraad van één van de andere
afdelingen.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JANUARI

Café Royal
Op maandag 25 januari 2021

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 u i t . De n i e t- j a r i g e n
betalen hiervoor 3 euro.
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d i n s d ag 1 8 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 ng .

UIT EN THUIS
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EEN MOOIE NIEUWJAARSBRIEF VAN HET ERGOTEAM

Liefste Bewoners,

Een jaartje zonder zorgen
Dat is een utopie,
Maar weet toch elke morgen
Dat ik je heel graag zie…
Dat ik voor jou gezondheid hoop,
geluk en al de rest…
maar nergens vind ik die te koop,
al doe ik mijn uiterste best.
Daarom geef ik je nu mijn brief,
Daarop schreef ik heel speciaal:
Liefste bewoners
Wij vinden jullie kolossaal!!!

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 ?
Beste bewoners,
In 2021 willen we alle creatievelingen onder jullie uitnodigen om ons te helpen
bij ons nieuw project dat uitgaat van de vzw Sjarabang. We hebben bij hen
twee nijlpaarden aangekocht die we mogen omvormen tot echte kunstwerken.
Deze kunstwerken worden vanaf februari tentoongesteld in de winkelwandeltentoonstelling van de Mechelse handelaars.
Na de tentoonstelling zouden we de beelden een plaatsje willen geven in het
nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld en in Hof van Egmont 2.
Alle bewoners, medewerkers, familieleden of vrijwilligers die graag aan dit
project willen deelnemen, mogen dit laten weten aan het ergo-team of het
animatieteam.

Wij bieden ook nog steeds onze zelfgemaakte artikelen aan:
-Hangertjes, oorbellen, armbanden en poetsdoekjes aan 1 euro.
-kussens, popjes en knuffels aan 3 euro.

IN DE KIJKER
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LINDE PERSYN

Schrijf eens iets over jezelf.
We zien je hier rondlopen, maar we weten niet wie je bent.
Maar eerst… Laten we blij zijn elkaar te zien, elke dag opnieuw. Dat wens ik ons in 2021. Een eindje op stap met elkaar, een glimlach, een lief gebaar want de mooiste tijd
van het jaar, is tijd met elkaar.
Mijn naam is Godelinde, maar zeg maar Linde. Geboren en opgegroeid in Gent,
maar zoals nog gebeurt ergens anders geland.
Ik woon nu in Ruisbroek bij Puurs. Een kleine gemeente met
een stationneke, een winkel, een bakker en een frituur en gelukkig nog wat natuur. Dicht bij de Schelde is het ideaal om te
fietsen of te wandelen naast het water. In een goed half uur
fiets ik naar Temse. Nog even trappen en ik ben zo in de big city Sint-Niklaas. Daar aangekomen is het tijd voor een kopje koffie bij mijn zoon.
Ik ben hier nog maar pas en dat is even wennen. Als begeleider wonen en leven
C3-C6 vervang ik Liesbet, ondertussen fiere mama van een wolk van een zoon. Ik
heb geluk, want ik kwam terecht in een ervaren, vriendelijk team. De animatieprogramma’s opstellen. Wat gaan we organiseren: hoe, wie, waar, wanneer… en het
gaat bij hen allemaal precies als vanzelf. Ik heb al stiekem in de kasten gekeken
waar die kant-en-klare pakketten zijn gebleven.
Ik moet het ze geven, ze zijn bijzonder gedreven.
Maar er is meer, als maatschappelijk werker
wil ik bijdragen tot het welbevinden van de bewoners.
Zij zijn degenen waar het om gaat, elk moment, vroeg of laat. Tijd en nabijheid. Een bezoek zoveel als kan, een deugddoende babbel,
een luisterend oor. Een wandeling, eens goed
lachen met z’n twee.
Begripvol naar zorgen en spanningen bij hen
en zoveel als kan tegemoet komen aan hun wens. Dat is de opzet voor mij.

IN DE KIJKER
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LINDE PERSYN

Het is een bijzonder moeilijk jaar geweest en ook
ik kijk ernaar uit om opnieuw mijn hobby’s te beleven, zoals nog een keer ballonvaren.
De voorbereiding, het vertrek, de rust en de stilte
boven in de lucht. Genieten van het uitzicht, het
tellen van de zwembaden in de tuinen en zwaaien naar de mensen daar beneden.
De ballon volgen met de wagen en hopen op hetzelfde moment van de landing op diezelfde plaats
toe te komen. Voor de piloot in de lucht is het
gefocust zoeken naar de juiste plaats om te landen, want dat is in Vlaanderen absoluut niet evident.
En toch ongewild op het verkeerde veld
geland? Dan maakt een fles wijn voor
de eigenaar met oprechte excuses erbij
hopelijk alles weer goed. Maar het
meest zalige is, in de zomer, na een
erg vroege vlucht en geslaagde landing, te ontbijten in open lucht. Spek
en eitjes bakken op de branders. Een
glaasje bubbels erbij, wat napraten en
genieten van het moment. Wel een
beetje moe, maar weer wreed content.

IK WAS 12 IN HET JAAR...1939
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E L I S A VA N D E R A U W E R A
Ik ging bij de nonnekes naar school, bij de
Loretten in Mechelen onder den toren. Met een
paar vriendinnen van in de buurt gingen we
samen naar school. Ik was altijd eerste of tweede
van de klas, nooit derde, want dat was bij ons
thuis al “slecht”. Ik kon ook wel goed studeren

zonder al te veel moeite te moeten doen.

Ik had 3 zussen, ik was de jongste maar de ergste, ik telde voor 10
zei mijn moeder altijd. Ik ben ook heel streng opgevoed. We mochten
niet spreken met de jongens, maar dan deden we naar hen teken om
ons op te wachten op de hoek van ’t straat. Zo spraken we met hen
dan af. Iedereen mocht ook op straat spelen, behalve wij. Want op
straat speelden enkel de stoute kinderen.

Thuis hadden wij café en de melkboeren, bakkers, … kwamen ’s
middags dan hun tas soep opdrinken en in de namiddag een tas
koffie. Zo kwam ik dan van school en liep ik door naar vanachter, en
kreeg ik altijd ruzie van mijn moeder omdat ik geen goeiedag had
gezegd. Ik moest dan terug gaan en dan zei ik “dag Jef” tegen Pierke,
en “dag Louis” tegen Bert. Gewoon om ons moeder te treiteren. Ik
was een erge vroeger, feitelijk echt een stouterik.
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IK WAS 12 IN HET JAAR...1939

Toen ik 12 jaar was mocht ik mijn communie doen, of beter gezegd
MOEST ik mijn communie doen, vroeger was dat zo. Nu hebben de
kinderen de keuze maar in mijnen tijd was dat zo niet.
We moesten ook elke week naar de “catechese”, en dan ging ik met
mijn vriendinnen ernaar toe. Dan pakten wij de bus en die kwam
zogezegd altijd te laat, zodat we niet alles moesten volgen. Ik had
ook altijd hoofdpijn, dan zei ik dat tegen de nonnekes en dan mocht

ik aan de kant gaan zitten, dan moest ik niet volgen. Maar dat was
natuurlijk niet zo, ik zei dat maar zodat ik er tussenuit kon glippen.
Dan de dag van mijn communie ging heel de familie mee, en stond ik
daar in mijn lang kleed. We kregen dan ook cadeautjes van ons
vader, maar ik kan me niet meer herinneren wat ik juist gekregen
had. Meer herinner ik me eigenlijk niet van mijn 12 jaar. Alleen dat
het vroeger zo een plezante tijd was!

TERUGBLIK
EINDEJAAR OP DE AFDELINGEN

VOEDSEL VOOR DE GEEST
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TERUGBLIK
EINDEJAAR OP DE AFDELINGEN

TERUGBLIK
EINDEJAAR OP DE AFDELINGEN
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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 C3-6

vplc5@zbrivierenland.be

015 44 82 75

•

Maneblusserswijk vpld2@zbrivierenland.be

015 44 82 70
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Ria Martens
directeur woonzorgcentrum Hof van Egmont
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2800 Mechelen
e-mail: ria.martens@zbrivierenland.be
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