APROPO
Huiskrant woonzorgcentrum Hof van Egmont

Lees mij ook op www.zorgbedrijfrivierenland.be

Juni tot 15 Juli 2021

EDITORIAAL

2

INHOUD

3 Voorwoord
Actueel
4-5



Klankbordgroep

6-7



Seksualiteit en intimiteit

8



EK Voetbal 2021

9



Onze Nijlpaarden

10-11



Voorstelling Begeleider wonen en leven — Kiné in HvE 2

Prikbord
12-13



Wij verwelkomen – nemen afscheid

14



Hitteplan
Lifestyle

15



Wereldhumanisme-dag

16-17



Puzzel
Uit en thuis

18-21



Activiteitenkalender

22



Dementie

23



Activiteiten ergo

24-25

In de kijker

26-27

Bijzondere ontmoeting

28-30

Terugblik

31

Info HvE

EDITORIAAL

3
V O O RW O O R D

Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger,
Beste lezer,
Na een erg natte meimaand hunkeren we allen naar een juni vol
zon.
Genieten van een zomers terras, de moestuin, de schommel, verdwalen in een boek terwijl zonnestralen op je huid neerstrijken..

Het weer kan ik echter niet voorspellen, dus kan ik je maar beter over de geplande feesten vertellen ☺
In juni vieren we heel graag Vaderdag en zullen alle mannen in het woonzorgcentrum
extra in de watten gelegd worden.
We kijken ook al spannend uit naar de start van het EK- voetbal 2021! We supporteren
samen voor onze Rode Duivels in de Dijlepot of op je woonwijk. De Dijlepot zal extra
geopend zijn wanneer onze Duivels spelen.
Op 23 juni vieren we dag van de mantelzorger. We hebben zovele kinderen, kleinkinderen, buren of vrienden van bewoners die vaak reeds voor opname hulp begonnen te
bieden zodra iemand hulp nodig had. Dat ‘helpen’ was vaak geen bewuste keuze. Je
bent vaak mantelzorger zonder dat je het weet. Toch willen we ook in het woonzorgcentrum veel aandacht schenken aan de mantelzorgers. We gaan graag in gesprek om
te bekijken welke taken een mantelzorger graag blijft opnemen, ook na verhuis naar het
woonzorgcentrum : de was doen, begeleiden bij een uitstap, komen helpen bij de maaltijd, een bad geven,.. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze thuis.
Ben je mantelzorger en wil je meer betekenen in ondersteuning? Bespreek dat dan zeker
met de leidinggevende van de woonwijk.
We zeggen het niet genoeg, maar uw aandacht en mee-zorgen is van onschatbare waarde, en daarvoor danken we alle mantelzorgers van ganser harte!
Ik wens je veel leesplezier.

Tom Van Berckelaer – waarnemend directeur

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

WERKTEN VERDER MEE
animatie-en ergoteam
Marijke De Smedt
Kiné-team
Cindy Vertommen

ACTUEEL
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KLANKBORDGROEP

Echo van de klankbordgroep
Op 3 mei zaten bewoners en medewerkers samen in de 2de klankbordgroep. Er werd stevig
gewerkt en nagedacht, dat mag je wel zeggen!
Aan de hand van enkele vragen kregen we zeer veel nuttige informatie en ideeën die we zeker
meenemen naar de volgende werkgroep over HvE2. We geven jullie er ook graag een samenvatting van in deze ‘echo’ vanuit de klangbordgroep.
“Kwaliteit van wonen”:
Wanneer we starten met de noodzakelijke aanpassingswerken in het gebouw, willen we tegelijk een betere kwaliteit van wonen verwezenlijken. We legden hierover drie vragen voor:

Met welke zaken moeten we rekening houden?
Wat zijn jullie wensen en verlangens?
Hoe kunnen we die kwaliteit van wonen het beste vormgeven?
Antwoorden:
Infrastructuur
Schuif- of plooideuren aan sanitair, niet aan ingang van de kamer
Toiletten hoger, lavabo’s lager
Andere kranen aan de lavabo’s, vaste haardroger in de muur
Geen tegels (= koud)
Grotere leefruimte, ontmoetingsplaats, verder weg van de liften
Rustige ruimte, relax- fitnessruimte, lounge met zetels, hobbyruimte
Veel licht, veel stopcontacten
Lagere en grotere kasten op de kamer
Betere en veiligere vloeren
Toilet voor bezoekers op de afdeling
Meer bergruimte, vb kamer met persoonlijke bergruimtes voor de bewoners
Bergruimte voor afval dichter bij de lift (geen afval meer op terras)
Grotere afdelingskeuken, met diepvries en oven
Ruimte voor karren en rolstoelen, zodat gang vrij blijft
Propere ramen met zonbescherming
Grotere verpleegpost en centraal gelegen
Bewoners gerelateerd
Mensen die samen willen blijven ook samen houden
Rekening houden met ritme en wensen van de mensen, ontbijt vóór 9 uur
maar ook rekening houden met de langslapers
Winkeltje in huis
Ook niet mobiele mensen betrekken bij activiteiten
Meer en beter informeren
Keuken met drank, koffie en thee om familie te ontvangen
Kinélokaal open ’s avonds en in het weekend
Avondactiviteit, vb Dijle-avond
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KLANKBORDGROEP
Team gerelateerd

Steeds hetzelfde personeel op de afdeling
Maximaal inzetten op begeleider wonen en leven
Kleinere, multidisciplinaire teams met bekwaam personeel
Eigen teambudget voor kleine aankopen, transparantie over budget
Personeel toelaten initiatief te nemen om samen met bewoners dingen te doen
Meer activiteiten op de afdeling
’s avonds meer medewerkers voorzien voor maaltijden
Vaste briefingmomenten (overlap shiften met 15 min.)
“Kleinere teams en kleinere groep bewoners”
We wilden ook graag weten welk beeld bewoners en medewerkers hierover hebben, hoe ze dit
zien verlopen? We legden volgende vragen voor:

Welke kanttekeningen maak je hierbij? Welke acties moeten we vermijden?
Welke zaken zie je hierbij positief? Welke acties moeten we behouden?
Met welke acties realiseren we dit?
De medewerkers werken hierrond nog samen binnen de teams onder begeleiding van hun
teamcoach, daarom belichten we in deze samenvatting vooral de mening van de deelnemende
bewoners:
Het maakt niet zoveel uit met hoeveel we wonen
Liever met meer mensen en zelf aanvoelen met wie het klikt
Er is dan meer individuele aandacht voor bewoners
Samen verjaardag vieren
Speciaal ontbijt
Aandacht voor de autonomie, autonomie versterken
Bewoners kennen en inspelen op de individuele aspecten
Animatie in kleinere groepen, op de afdeling
Keinere activiteiten, aangepast aan de interesses van de bewoners
Vrije keus van plaats / maaltijden en activiteiten
Autonomie in de daginvulling
Meer persoonsgerichte zorg

Zelfde zorg voor mensen in de kamer als in de leefruimte (vb maaltijden)
Betere zorg en meer tijd
Vragen van bewoners serieus nemen en tijd nemen om te luisteren naar de vraag
Graag het personeel behouden dat nu op de afdeling staat
Vaste persoon om ontbijt/eieren te bakken om gezellig moment te hebben, nu veel te
chaotisch.
Er zijn steeds + en – kanten aan elke situatie
Hierbij ook nog eens onze uitdrukkelijke dank aan de bewoners die met ons mee aan de slag
gingen tijdens deze klankbordgroep. Bedankt voor jullie info, mening, ideeën, opmerkingen…
We gaan er mee aan de slag! Fijn dat jullie erbij waren en hopelijk tot op de volgende klankbordgroep.
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SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT

Liefde op leeftijd – intimiteit en seksualiteit in het wzc
Wist je dat..
… tot 90% van de mannen nog seksueel actief is tussen 55 en 70 jaar?
… tot 85% van de vrouwen tussen 55 en 70 jaar nog steeds seksueel actief is?
… vanaf 70 jaar de frequentie van de geslachtsgemeenschap afneemt, maar
aanraken en strelen super belangrijk blijven?
… de psychologische beleving sterker wordt wanneer de lichamelijke beleving
moeilijker wordt?
Zorgbedrijf Rivierenland vindt het bijzonder belangrijk dat ieder individu het
leven op zijn eigen manier kan blijven invullen : betekenisvol en uit eigen kracht
handelen zijn basisvoorwaarden voor een zinvol en gelukkig leven.
Relatievorming, tederheid, intimiteit en seksualiteit zijn basisbehoeften van elke
mens, op iedere leeftijd.
In Zorgbedrijf Rivierenland garanderen we dat deze in alle vrijheid beleefd
kunnen worden, met respect voor de mogelijkheden van ieder individu. Iedere
bewoner behoudt de regie over zijn leven en maakt zijn eigen keuzes.
We erkennen en herkennen de noden en wensen van de bewoner op het vlak
van relatievorming, tederheid, intimiteit en seksualiteit.
Vanuit een open cultuur en gebaseerd op de universele seksuele rechten van de
mens, gaan we op een professionele manier en zonder taboe om met alle
facetten.
We garanderen openheid, respect en discretie voor het beleven van deze
basisbehoeften.
We hebben aandacht voor alle relaties, ongeacht geaardheid, cultuur, religie,
waarden en normen van de bewoner. Ieders unieke zijn mag tot uiting komen.
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SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT

Binnen onze totaalbenadering hebben we ook aandacht voor de partner,
kinderen en andere betrokkenen. We zijn ons sterk bewust van en luisteren naar
de mogelijke kwetsbaarheid die met relatievorming, tederheid, intimiteit en
seksualiteit gepaard kan gaan.
Binnen het Hof van Egmont is een werkgroep opgestart rond dit thema, met
enkele medewerkers en een bewoner.
Wil je graag actief deelnemen aan deze werkgroep? Geef dit dan zeker door aan
de leidinggevende van je woonwijk.
Sonja Kareman, Lien Clissen en Tom Van Berckelaer zijn eerste contactpersonen
binnen deze werkgroep.
Bij hen kan je ook terecht bij vragen rond dit thema of nood aan gesprek.
Wist je dat …
… we ook sparen voor een koppelbed?
Doe al je online-aankopen via WWW.TROOPER.BE/zorgbedrijfrivierenland
Daar vind je heel wat links naar webshops als bol.com, JBC,…

Per aankoop die je via deze links doet, geven de webshops
Gemiddeld 5% naar onze organisatie. Je betaalt dus niets extra
maar spaart tegelijk mee voor onze droom : een koppelbed!

“iets in je je veroudert niet, dat is het hart. Niet het orgaan, dat natuurlijk wel
ouder wordt. Maar het vermogen om lief te hebben en te verlangen.”
(De Hennezel, 2010)

ACTUEEL
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EK 2021

Het is weer zover. We hebben het een jaar moeten uitstellen door corona. Maar
eindelijk kunnen we terug supporteren voor onze Rode Duivels die meedoen aan
het EK.
Hang jullie vlag buiten, zet de drie kleuren op jullie kaken en roep de Rode Duivels
mee naar de finale en kom zeker kijken op het groot scherm in de Dijlepot.

Willen jullie mee een pronostiek maken ? Vul dan zeker de onderstaande strook in
en breng dit de eerste match mee naar de Dijlepot.
- - - - - -- -- - -- -- - -- -- -- -- - - - -- -- -- - - -- -- - -- - - - --- - - - - - --- - --- --

Zaterdag

12/06/2021 21 uur

België – Rusland

Donderdag

17/06/2021 18 uur

Denemarken – België

Maandag

21/06/2021 21 uur

Finland – België

Naam:
Kamernummer:
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O N Z E N I J L PA A R D J E S
Beste bewoners,

Jullie hebben onze twee nijlpaarden Pablo en Juan misschien al eens gezien in
de Apropo van februari of in de winkeletalage van Optiek Opti-Shop
Nu het winkelwandelproject van Sjarabang is afgelopen zoeken we voor Juan en
Pablo nog een leuke nieuwe thuis. Hierbij kunnen jullie en bezoekers ons helpen.
Aan het onthaal zal er een postbus staan met stemformulieren. Hierop kunnen
jullie aanduiden welk nijlpaard mee mag verhuizen naar Roosendaelveld en welk
nijlpaard in Hof van Egmont 2 zijn intrek mag nemen.
Al jullie stemmen worden geteld en op 30 juni weten we welk nijlpaard alvast
mee mag verhuizen.
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WIE ZIJN ONZE BEGELEIDERS WONEN EN LEVEN?
Joehoe :) Ik ben Lien, ik ben 32 jaar en werk
al 7 jaar in Hof van Egmont. Ik ben gestart op
afdeling A 5-6 en sinds april 2021 behartig ik
de vrijwilligers en de grote centrale
activiteiten. Je kan mij vooral vinden in het
animatielokaal waar de deur altijd openstaat
voor een babbeltje of met ideeën voor
activiteiten of met vragen waar je mee zit.
Kortom iedereen is WELKOM !
Hallo, ik heet Lief. Sinds 1990 werk ik in ‘t Hof als begeleideranimator/begeleider leven en wonen. Organisatorisch is er in
die jaren veel veranderd maar steeds met als doel de
bewoners een goed gevoel te geven. Dit uitgangspunt bepaalt
onze visie en de manier waarop we mensen benaderen. Om
kwaliteitsvolle zorg te bieden is het belangrijk om met het
ganse team samen te werken uitgaande van de behoeften,
verwachtingen en interesses van de bewoners. Elke activiteit,
vanaf het opstaan tot het slapengaan en verder in de nacht,
vraagt een specifieke aanpak waarbij de bewoners zich goed of geborgen
moeten voelen. Hoe beter we de mensen kennen hoe beter we hen kunnen
begeleiden. Vanaf deze maand zal ik mijn aandacht specifiek richten naar de
bewoners van A5-6.
Hallo, ik ben Kim, de nieuwe begeleider wonen en leven op niveau 1, 2 en A3. Voor sommigen onder jullie ben ik ondertussen
geen onbekend gezicht meer want ik deed al een tijdje vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Vooral op A 5 en 6 en tijdens
de grote activiteiten in het restaurant. Ik ben dus heel blij dat ik
nu officieel deel mag uitmaken van het team begeleiders wonen
en leven. Ik kijk er naar uit om nog veel fijne momenten samen
te beleven.
Hallo, ik ben Liesbet en ik werk sinds juli 2019 als begeleider
wonen en leven op de afdeling C3-6. Ook begeleid ik mee de
centrale activiteiten die beneden plaatshebben.
Mijn doel is vooral om het verblijf van iedere bewoner zo aangenaam mogelijk te maken en ervoor zorgen dat er een leuk
en divers aanbod aan activiteiten is.
Voor een luisterend oor kan je altijd bij mij terecht.
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WIE ZIJN ONZE KINESISTEN?

Ik ben Paul Vaganée en ben als kinesist tewerkgesteld op
de Maneblusserswijk en vanaf juni ook op niveau 1
en C 3.
In beweging blijven is belangrijk voor elke leeftijd en
daar wil ik de bewoners hier zoveel mogelijk bij helpen.

Ik ben Ann Boey, kinesitherapeut in het team
C 4-5-6.
Ook zal ik afdeling A 3 onder mijn hoede nemen.
Niet alleen mijn therapeutische inbreng, maar op
alle vlakken wil ik er voor jullie staan, ook en
vooral met een luisterend oor.
Dankzij een fijne teamwerking zal dit zeker lukken.
Ik ben Brigitte Christiaens en werk als kinesiste
op de afdeling A 5-6. Naast mijn werk als
kinesiste sta ik ook in voor de werkgroep
valpreventie. We bespreken de valincidenten,
zoeken naar een oplossing om de valincidenten te
vermijden of te verminderen en elk jaar in de
maand april, worden er allerlei activiteiten
georganiseerd rond het thema valpreventie, vb.
zityoga.
Jullie kunnen ook bij mij terecht voor de aanvraag of de aanpassing van een
hulpmiddel zoals: een rollator, een rolstoel, een zitkussen (comfort
verbeterend). Een goede zit- en lighouding zijn erg belangrijk en daar kan ik dan
ook raad over geven aan zowel bewoners als personeel.

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

➢

WINKELMANS Anita

kamer 128 sinds 03/05/2021

➢

WOUTERS Jozef

kamer 355 sinds 04/05/2021

➢

WELLENS Justina

kamer 424 sinds 04/05/2021

➢

STROOBANTS Maria

kamer 660 sinds 05/05/2021

➢

BEULLENS Annie

kamer 110 sinds 05/05/2021

➢

POLFLIET Robert

kamer 660 sinds 05/05/2021

➢

VANCAMP Victor

kamer 115 sinds 11/05/2021

➢

GOFFART Eddy

kamer 522 sinds 11/05/2021

➢

HOUTHUYS Marcel

kamer 111 sinds 12/05/2021

➢

REGA Maurice

kamer 109 sinds 20/05/2021

➢

VAN VLIERBERGHE Lucien

kamer 523 sinds 27/05/2021

NIEUW PERSONEEL
Mohammad Nazar Aseh
Medewerker keuken
Kim Vanhamme

Jimmy Van Der Zeypen

Begeleider wonen en leven

Medewerker keuken

100 JARIGE EN MEER
Joske Van Bos (Kamer 658)
wordt op 23 juni 101 jaar.

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

➢

CHRISTIAENS Melania

kamer 619 sinds 29/04/2021

➢

DE VOS Jan

kamer 129 sinds 07/05/2021

➢

PIRON Patricia

kamer 465 sinds 09/05/2021

➢

DELEUS Elsa

kamer 304 sinds 17/04/2021

➢

WOUTERS Jozef

kamer 355 sinds 22/05/2021

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van JUNI en JULI 2021 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding:

in de VOORMIDDAG
vrijdag 11 juni 2021
donderdag 15 juli 2021

Op de kamer:

in de NAMIDDAG
vrijdag 11 juni 2021
donderdag 15 juli 2021

PRIKBORD
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HITTEPLAN

Nu de zomer in aantocht is dromen we graag van warme en
zonnige dagen.
Tegelijk halen we ook weer het ‘hitteplan’ uit de kast om
voorbereid te zijn op tè lange periodes van wel héél warme
en zonnige dagen.
Hoe bescherm je jezelf het best tegen de warmte?



Drinken is de boodschap .
Kleine beetjes drinken is nu beter dan één keer veel.
Wij voorzien extra ijsthee en fruitsap op de zorgafdelingen.
In de Dijlepot en op het terras is drinkbaar water vrij
beschikbaar.



Blijf eten. Fruit, yoghurt en platte kaas zijn voldoende
aanwezig.



Aandacht voor het extra verfrissen.
Leg eventueel een nat washandje in de buurt zodat je je
even kan verfrissen .



De Dijlepot is een geklimatiseerde ruimte waar de airco
aanstaat, We raden je aan om er naartoe te gaan of we
begeleiden je er naartoe. We vragen ook aan familieleden en
vrijwilligers om hierbij te helpen.



We bieden geen inspannende activiteiten aan.
Inspannende activiteiten
worden naar een ander moment verschoven.



Bewoners die buiten gaan op warme zomerdagen wordt
aangeraden zich te beschermen tegen de zon
(zonnecrème, hoedje, …).

LIFESTYLE
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WERELDHUMANISMEDAG

huisvandeMens Mechelen
Hendrik Consciencestraat 9, B-2800 Mechelen
T 015 45 02 25
mechelen@deMens.nu
www.deMens.nu

Grote bloemetjesactie in Mechelen
op Wereldhumanismedag (21 juni)
Op 21 juni, Internationale dag van het Humanisme, vieren wij de mens.
De oudere mensen mogen niet vergeten worden. N.a.v. de langste dag van het
jaar wil het huisvandeMens hen ook eens in het zonnetje zetten door een
bloemetje aan elke bewoner in de deelnemende woonzorgcentra te overhandigen. Voor de 8de opeenvolgende keer zullen er kleine plantjes (Kalanchoë) ver-

deeld worden in een 25-tal instellingen in Mechelen en omstreken.
Dit jaar delen we uitzonderlijk ook aan alle personeelsleden een bloemetje uit om
hen te bedanken voor de goede zorgen en hen een hart onder de riem te steken.
Vindt u dit ook zo’n humaan gebaar?
Surf snel naar onze website www.bloemvaneenMens.be en misschien wordt u ook
een helpend hand of sponsor.

Ook in Hof van Egmont komt het huisvandeMens langs
Op vrijdag 18 juni
ontvangt elke bewoner en elke medewerker een plantje

LIFESTYLE
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PUZZEL

Welke bloem herken je op deze foto’s:
ROOS, LELIE, ZONNEBLOEM, TULP, FRESIA, LAVENDEL.

Vul onderstaande kegel in, voeg telkens één letter bij.

1.

klinker

4.

daarmee hoor je

2.

……….. was eens

5.

hoog gebouw

3.

daarin lopen de kippen

6.

lastig vallen

LIFESTYLE
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PUZZEL

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JUNI—JULI

Vrijdag 4 en 18 juni
2, 16, 30 juli

DEN DIJLE-AVOND
16.30 uur — 20.30 uur
dijlepot

Carrefour Zemst

De vrolijke luisteraars
Donderdag 3 juni
10.15 uur
animatielokaal

Dijleshop

DONDERDAG
10 juni

Elke woensdag

Vertrek om 13 uur

13 uur tot 16 uur

Met inschrijving

(komen langs op de afdeling)

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JUNI—JULI

Zomerfit juli
Donderdag
1, 8, 15, 22, 29 juli
Bij mooi weer buiten turnen in de tuin.
Bij slecht weer in het restaurant

Muzieknamiddag

Zangavond

Vragen staat vrij

Maandag 19 juli

Vrijdag 18 juni

14.30 uur - 15.30 uur

14.30 uur - 15.30 uur

terras

terras

Bewonersraad
Dinsdag 15 juni om 10 uur: C 5-6 op C 6

Woensdag 16 juni om 10 uur: C 3-4 op C 3
Maandag 14 juni om 14 uur: MBW salon D1

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JUNI—JULI

Gezelschapsspellen

Gymnastiek

Dinsdag 8 juni & 13 juli

Donderdag 3, 10, 17, 24 juni

Animatielokaal 14 uur

Restaurant 10.15 uur

Eucharistie

Zangclub

Vrijdag 4 juni & 2 juli

Maandag 21 juni

Restaurant 14.30 uur

Restaurant 14.30 uur

Avondgenot

Bingo

Kaas- en garnaalkroket
Dinsdag 22 juni
Restaurant 16.30 uur

Woensdag 30 juni & 28 juli
Restaurant 14 uur

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JUNI—JULI

Café Royal
Op maandag 28 juni

De bewoners die jarig zijn in juni tot en met 15 juli
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 s c u i t . D e n i e tj a r i g e n b e t a l e n h i e r vo o r 3 e u r o .
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d i n s d ag 2 2 j u n i b i j d e b e g e l e i d e r w o ne n e n l e ve n
o f o p d e a f d e l i ng .

UIT EN THUIS
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DEMENTIE

Tijd maken voor mensen met dementie
Onze fantasie verliezen we nooit. Dementie is onomkeerbaar, maar de manier waarop we ernaar kijken,
kunnen we wel degelijk omdraaien.

Een goed begin van een gesprek
Start met de waarheid. “Dag moeder, hier ben ik weer” of “ Ik was in de buurt, dus ik kom
even langs”. De waarheid dient wel aan te sluiten bij de belevingswereld van dat moment.
De waarheid ‘een cirkel is rond’ sluit niet aan bij de belevingswereld van dat moment.
Vragen als verbinding.
Stel niet alleen vragen waarvan je het antwoord niet weet, gebruik vragen op een andere
manier. Het stellen van vragen waarvan je weet dat de persoon met dementie het antwoord weet vergroot zijn eigenwaarde. Stel voelvragen, geen kennisvragen. Beperk de
mogelijkheid dat de ander fouten kan maken.
Gedraag je als een echo
Mensen horen doorgaans graag uitspraken die aansluiten bij hun eigen overtuiging. Weerkaats de letterlijke woorden van de ander, zonder dat het opvalt. Echo is meer dan alleen
de woorden, het gaat ook over intonatie en snelheid van het spreken. Alles met mate,
overdrijf hier niet in, de ander mag niet het gevoel krijgen gepapegaaid te worden.
Beweeg als een kameleon
We spiegelen automatisch de lichaamshouding van mensen die we vertrouwen en die we
leuk vinden. Het spiegelen van lichaamstaal is een beïnvloedingsinstrument. Neem de houding van een gesloten persoon over en plooi jezelf geleidelijk aan open. Een open houding,
borst vooruit, kin omhoog zorgt voor een daling van het stresshormoon waardoor je meer
geneigd bent om voor iets voluit te gaan.
Trek je wenkbrauwen op
Aan het beging van iedere ontmoeting met een persoon die we vertrouwen of graag mogen, trekken we in een flits onze wenkbrauwen op zodat er oogcontact gemaakt wordt. Het
is een onbewust beleefdheidssignaal dat we de delen om te zeggen: ‘ik heb je gezien’.
Iedere ontmoeting begint dus van nature met een beetje verbazing. Over het gelaat van de
ander kunnen we ons blijven verbazen.

Dementie heeft niet zozeer te maken met ‘vaarwel’ zeggen, maar eerder met ‘hallo’ zeggen.
Bron: “tijd maken voor ouderen met dementie, 52 manieren om te blijven communiceren” – Kasper Bormans

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,
Door de verhuis van onze collega’s Mia en Stefanie zullen er een
aantal activiteiten op andere data doorgaan in juni.
Bekijk dus zeker de data van elke activiteit waaraan je aan wil
deelnemen.

Groetjes,
Nancy en Ines

Creatief Schilderen

Op vrijdag 4 juni en 18 juni.

Wandelclub (psychische en
fysieke cluster)
Elke maandag in juni (bij mooi weer)

Vanaf 10 uur in het ergotherapielokaal.

Vanaf 10.30 uur strekken we de
benen in de prachtige Botanique.

Zitnetbal

Crea en kleuren

Op vrijdag 11 juni en 25 juni.
Vanaf 10 uur in de dijlepot en bij mooi
weer buiten in onze tuin.

Elke woensdagvoormiddag om 10 uur
in het ergotherapielokaal.

IN DE KIJKER
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WA LT E R D O C X

Beste bewoner
Via de Apropo krijg ik de kans om mij even voor te stellen.
Ik ben Walter Docx, 43 jaar.
Ik woon sinds 2003 in Sint-Katelijne-Waver., samen met mijn vrouw en vier
kinderen. De oudste is net 17 en de jongste die is 9 jaar oud.

IN DE KIJKER
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WA LT E R D O C X
In mijn vrije tijd verzet
ik mijn gedachten in de
tuin. In de tuin hou ik
mij bezig met mijn
kippen, fruitbomen,
fruitstruiken. Op het
moment lopen er ook 4
katten rond, die ook hun
aandacht vragen.

Ik heb meerdere jaren
ervaring in
gebouwenbeheer. In mijn beleving draait een gebouw maar om één ding,
namelijk: de bewoners en mensen die er dagelijks wonen, werken en elkaar
ontmoeten.
Sinds januari 2021 ben ik verantwoordelijk voor het technisch team in Hof van
Egmont, de Lisdodde, Roosendaelveld en Bosbeekhof. Ik heb hiervoor excellente
medewerkers waarmee ik graag samenwerk.
Ik verdeel mijn tijd over de gebouwen, zo kan ik alles goed opvolgen. Elk gebouw
heeft zijn charmes en zijn aandachtspunten.
Zo vind ik Hof van Egmont technisch heel overzichtelijk. De Lisdodde heeft een
heel mooi ontwerp. Bosbeekhof heeft een prachtig terrein met historische details.
En Roosendaelveld is dan weer heel modern.
Sinds kort hou ik mij ook bezig met de assistentiewoningen, samen met Raf
Vermuyten en de cel Verhuur.
Ik hoop dat ik voor jullie het verschil kan maken op vlak van comfort, sfeer en
veiligheid.
Met vriendelijke groeten,
Walter Docx

BIJZONDERE ONTMOETING
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DE ZUSSEN VERSCHAEREN
Sinds 2020 woon ik met mijn man in Hof van Egmont, op verdieping 4C.
We wonen hier graag en we worden steeds in de watten gelegd. Men zorgt
hier goed voor ons. Onlangs waren we 64 jaar getrouwd en dan heeft men hier
onze kamer versierd, hoe tof is dat.
Elke maand lees ik de apropo maar in april ben ik toch wel erg geschrokken
toen ik het krantje las.
Bij de rubriek nieuwe bewoners las ik Philomene Verschaeren…, toevallig de
naam van mijn zus waar ik al meer dan 20 jaar geen contact meer mee heb
gehad. Ze verhuisde naar het buitenland en ons contact verwaterde en door
verhuis hadden we geen gegevens meer van elkaar.
Dat zou toch moeten lukken dat de zus die ik al zo lang niet gezien of gehoord
heb in het zelfde woonzorgcentrum komt wonen als ik?
Hier wilde ik het fijne van weten en dus stapte ik naar Ria Porteman van
animatie en deed ik er mijn verhaal.
We gaan dat pas echt weten als je het met je eigen ogen kan zien, zei Ria, dus
samen stapten we naar de afdeling waar ze zou wonen.
Jaja daar stond ze dan, ons Philomene, zo hard veranderd en toch nog zo
herkenbaar!!
Het was een emotioneel weerzien. Er vloeiden heel wat tranen.
Vanaf die dag ga ik haar nu dagelijks opzoeken op de andere afdeling. We
hebben zo veel bij te praten na al die jaren.
We hadden vroeger al een goede band met elkaar en dat voelt nu, na al die
jaren, nog zeker zo aan.
Die verloren tijd gaan we nu samen dubbel en dik inhalen.
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BIJZONDERE ONTMOETING
DE ZUSSEN VERSCHAEREN

ZUSSEN
BEN JE NIET VOOR EVEN
ZUSSEN BEN JE VOOR HET LEVEN
DAAROM BEN IK SUPER BLIJ
MET EEN ZUS ZOALS JIJ

TERUGBLIK
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PIZZA’S MAKEN
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TERUGBLIK
TENTOONSTELLING JAREN 50 EN 60

TERUGBLIK
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B AT I K K E N

CREA

TELEFOONNUMMERS

31

•

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
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