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3
V O O RW O O R D

Als ik dit voorwoord schrijf zijn wij nog steeds Covid19 vrij. Iedereen werd getest, bewoners en medewerkers. We hebben er al samen op geklonken, op maandag 11 mei. Op 19 mei kunnen jullie terug één persoon van jullie familie ontmoeten in onze babbelbox.
Het is nog niet zoals we het allemaal graag zouden
hebben, de normale gang van zaken. Het is in alle
geval een stap in die richting.
Zelf loop ik steeds op die evenwichtsbalk: ik zou zo graag voor ieder van jullie
en van ons terug naar het ‘normaal’ gaan, terug gewoon mogen buiten komen
en contact hebben met wie we graag zien. En gelijk slaat de schrik om het
hart als ik eraan denk hoe het zou zijn als er bewoners of medewerkers besmet
worden met het virus. Deze twee uitersten nopen ons tot blijvende aandacht
en goede afweging.
In ons woonzorgcentrum gaat het leven gewoon door. In mei hebben we
extra ingezet op bewegen voor onze gezondheid. De 10.000 stappenclash
werd wat omgevormd, vele bewoners hebben hun stappen binnen onze muren
en in onze tuin gezet, met de nodige oefeningen erbij.
In juni willen we het aanbieden van maaltijden nog een keer onder de loep
nemen. We willen de spreiding van maaltijden terug in de aandacht brengen.
We kregen in het verleden op bewonersraden of in andere gesprekken daar
regelmatig een opmerking over, avondmaal te vroeg, ontbijt en middagmaal te
kort op mekaar. Daar gaan we in juni aan werken.
Ik wens jullie een mooie maand juni. We vergeten deze maand onze vaders
niet, op de tweede zondag van juni. De zomer staat voor de deur. Laat er ons
samen van genieten.
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
Ann Desmet
Maarten Vekeman
Ineke Streulens

ACTUEEL
K L A C H T E N E VA L U AT I E J A N U A R I - M A A R T 2 0 2 0
Tijdens het eerst kwartaal van 2020 merken we een stijging van het
aantal klachten. Er dienden 21 personen een klacht in over één van
volgende onderwerpen: zorg (6), communicatie (6), technisch onderhoud (3), facturatie (2), schoonmaak (1), linnen (1), maaltijden (1),
andere (1). Zeventien van deze klachten bleken gegrond te zijn.
Waarover gaan deze klachten?
Zorg en communicatie
Deze klachten waren zeer individueel en werden ook in die zin opgenomen en
behandeld.
Vaak blijkt dat de ontevredenheid niet zozeer om de zorg op zich gaat maar
vooral over de attitude van de betrokken medewerkers. Naast het aspect ‘zorg’
hechten wij in ons woonzorgcentrum zeer veel belang aan het aspect ‘wonen
en leven’. Onze drie kenwaarden ‘Samen, Uniek, Passie en bezieling’ kenmerken
deze cultuur van wonen en leven in Hof van Egmont. Deze cultuur vraagt een
bewustwording die zich vertaalt in de attitude en houding van elk van ons. Daar
werken we dag in dag uit aan, want vanzelfsprekend is dat niet. We blijven onze medewerkers hierin ondersteunen met opleiding en een permanente coaching zowel in groep als individueel.
Mantelzorgers maken een belangrijk deel uit van het leven en wonen in het
woonzorgcentrum. We moedigen een open communicatie met hen sterk aan,
ook en vooral als ze een opmerking hebben. Ter ondersteuning bij het omgaan
en communiceren met mantelzorgers volgden alle medewerkers hierover een
opleiding. We blijven hen hierin ook permanent coachen.
Eén van de klachten toont ook aan hoe belangrijk het is om nieuwe medewerkers goed te begeleiden en mee te nemen in de werking op de afdeling. Het
zorgplan van elke bewoner dient ook regelmatig nagekeken en aangepast te
worden, dit is immers een belangrijk werkinstrument dat steeds up to date moet
zijn.
Technisch onderhoud
Hof van Egmont heeft 7 kamers ter beschikking voor kortverblijf. We willen er
uiteraard voor zorgen dat elk van deze kamers steeds in orde is bij aankomst
van een nieuwe kortverblijver. In het kader van de kwaliteitsplanning werken
we een nieuwe procedure uit waarbij elke kortverblijf-kamer structureel wordt
nagekeken en de nodige aanpassingen worden gedaan. We zoeken eveneens
een betere plaats voor ijskast en TV-toestel.
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K L A C H T E N E VA L U AT I E J A N U A R I - M A A R T 2 0 2 0
De hoogste verdiepingen van het gebouw (A5 en A6) bleken tijdens de koudere
maanden moeilijk warm te houden. Dit was te wijten aan een defect van de
warmtewisselaar en de pomp. Een nieuwe warmtewisselaar en pomp zijn in bestelling.
Naar aanleiding van een verstopte afvoer deed zich een incident voor met het
ontstoppingsproduct. Om dergelijke incidenten te voorkomen zal de procedure
voor gebruik van gevaarlijke producten opgenomen worden in de veiligheidstoolbox voor de medewerkers van de technische dienst.
Facturatie
Een geneesmiddel werd niet terugbetaald door het ziekenfonds omdat dit voor de
toegestane termijn voor terugbetaling werd besteld. We hebben de terugbetaling
op ons genomen. De afspraken in verband met het bestellen van medicatie zullen
regelmatig onder de aandacht gebracht worden.
Een fout in het facturatieprogramma kwam pas aan het licht na het verzenden
van de aanmaningen. We stelden vast dat bij sommige bewoners de waskosten
niet aangerekend waren op de factuur, waardoor deze mensen nu plots een aanmaning in de bus kregen. Om dergelijke vergissingen te vermijden willen we de
facturatie-rapellering klantvriendelijker maken door deze in de toekomst korter
bij onze entiteit op te volgen.
Schoonmaak
Deze klacht was zeer individueel en werd ook in die zin behandeld.
Linnen
Enkele fluwijnen waren in de waszak van een bewoner terecht gekomen en het
wassen ervan was aangerekend op de factuur. Deze kosten werden uiteraard in
mindering gebracht, de was van beddengoed is immers inbegrepen in onze service.
Maaltijden
Familie vindt het niet fijn dat bewoners soms al om 16 uur aan tafel gezet worden voor de avondmaaltijd die pas om 17 uur gepland is.
Dit is inderdaad niet fijn. We nemen dit onderwerp dan ook opnieuw op in de
teamvergaderingen. We verwachten dat elk team hierrond werkt en een werkwijze vindt om de avondmaalondersteuning later te laten starten.

Wij blijven het belangrijk vinden dat bewoners, familieleden of anderen ons melden als iets niet naar wens verloopt. Soms geeft dit aanleiding tot een specifieke
actie of verandering in onze werking. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek
te blijven en dit ten bate van een goede dienstverlening en vertrouwen.

ACTUEEL
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I N T E R N AT I O N A L E D A G VA N H E T H U M A N I S M E
Interview met Christiane, vrijwilligster van het huisvandeMens Mechelen
Chrisitane doet al enkele jaren
vrijwilligerswerk voor het
huisvandeMens. Op de Internationale
dag van het Humanisme deelt ze, samen
met 30 andere vrijwilligers, mee
bloemetjes uit. Voor het project Sokken
van de Olifant, rouw en
verliesbegeleiding voor kinderen en
jongeren, heeft ze een hele lading
Olifantjes gehaakt. En van daaruit is ze
mee beginnen haken voor het project
Vinnie De Vis, waarbij de Vinnies zorgen
voor een hoger welzijnsgevoel bij
mensen met dementie (zie foto). Voor
meer informatie over deze projecten kan
u terecht in ons huisvandeMens.
Een tijd geleden wilde Christiane meer doen dan haken en breien. Ze wilde ook
graag mensen ondersteunen met een gesprek.
Christiane, jij doet als vrijwilligster gesprekken met mensen in woonzorgcentra.
Kan je daar eens wat meer over vertellen?
Soms vragen mensen in een woonzorgcentrum om een gesprek met een moreel
consulent. Die vraag wordt meestal gesteld via de sociale dienst van het
woonzorgcentrum aan het huisvandeMens. Afhankelijk van de vraag van die
mensen, vraagt het huisvandeMens dan aan mij om bij die persoon op bezoek te
gaan en een babbeltje te doen. Dat begon met één persoon en dat werden er
binnen de kortste keren 7 in hetzelfde woonzorgcentrum. Eens ze je daar kennen,
komen de vragen rechtstreeks en dan bespreek ik dat met het huisvandeMens. Tot
hiertoe bezocht ik tweewekelijks mensen. Tijdens deze bezoeken kunnen de
mensen hun zorgen, problemen en bekommernissen kwijt, met de zekerheid dat
dit in alle vertrouwen gebeurt. Ik krijg hiervoor de nodige begeleiding van het
huisvandeMens.
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I N T E R N AT I O N A L E D A G VA N H E T H U M A N I S M E
En ik krijg ook de mogelijkheid om mij bij te scholen, zoals de cursus ‘Waardig levenseinde’, die jammer genoeg nu is uitgesteld wegens Corona.
Toen we plots ‘in ons kot’ moesten blijven door de Corona maatregelen, kon je ook
niet meer op gesprek bij de bewoners. Hoe was dat voor jou?
Toen de corona maatregelen van kracht werden, dacht ik aanvankelijk niet dat ik
mijn mensen zo zou missen. Na twee weken wilde ik toch wel graag weten hoe het
met hen ging. Toen ik daar niet direct een pasklare oplossing voor had, heb ik me
eerst voluit op de grote kuis gestort.
Maar het knaagde en dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en naar de
hoofdverpleegkundige een mail gestuurd om te horen hoe het met mijn mensen ging.
Zo kon ik hen ook laten weten dat ze er niet alleen voorstonden omdat ze geen bezoek meer kregen.
Na overleg met de hoofdverpleegkundige, werd afgesproken dat ik telefonisch contact met deze mensen zou houden. Ze waren erg blij om mij te horen. Zolang de Corona maatregelen duren kunnen ze me elke woensdagmiddag bellen indien ze dat
zelf wensen. Zo weten ze ook dat ik dagelijks aan hen denk en ze dus niet vergeten
worden. Zodra dat terug mag, ga ik graag terug op bezoek.
Krijg je vaak telefoon? Waarover gaat het dan zoal?
Eigenlijk bellen de bewoners niet zo vaak, want mensen van die leeftijd gebruiken
hun telefoon vooral om gebeld te worden, wat ik dan ook sporadisch doe.
Meestal gaat het dan over het feit dat ze zich zo eenzaam voelen en dat ze toch blij
zijn iets van mij te horen.
Waarom vind jij dit waardevol om te doen?
Ik vind dit zo waardevol omdat zij toch wel vereenzamen in normale omstandigheden, wat moet het dan betekenen al ze zo lang geen enkel bezoek meer ontvangen.
Ik wil er graag voor hen zijn. Dat zij dat erg waarderen, dat geeft mij veel voldoening.
Is er iets dat je wil toevoegen of aan de lezers wil laten weten?
Iets wat ik de mensen zou willen aanraden is, ga je bejaarde familieleden na de corona maatregelen een keertje meer bezoeken, zij hebben jullie zo gemist.
Dankjewel Christiane!

ACTUEEL
D A G VA N D E M A N T E L Z O R G I N C O R O N AT I J D
23 juni Dag van de mantelzorger
23 juni is net zoals elk jaar de dag van de mantelzorger. Dit jaar is hij, net zoals
zovele dagen in deze periode, wat speciaal. Op het moment dat we dit schrijven
ligt de dag nog 3 weken voor ons. In Coronatijden is dat een eeuwigheid en we
hopen dat tegen dan het leven al iets normaler is en je de mantelzorger op die
dag met open armen mag ontvangen.
Wat is een mantelzorger?
Het is een persoon die belangeloos hulp biedt aan iemand die zorg nodig heeft.
De persoon die zorg nodig heeft, is de vader of moeder, de grootmoeder of
grootvader, een vriend of vriendin of een goede buur van de mantelzorger. De
mantelzorger helpt omdat hij/zij dat wil en het is niet altijd een bewuste keuze.
Hij/zij is dus vaak mantelzorger zonder dat hij/zij het weet.
Ook in het woonzorgcentrum blijft een mantelzorger, mantelzorger. Een deel
van de zorg wordt weliswaar overgenomen maar sommige hulp blijft de
mantelzorger geven zoals boodschappen of de was doen.
In de afgelopen weken en ondertussen maanden kon de mantelzorger niet
langskomen en was er enkel raamcontact of contact via onlinetoepassingen.
Nogmaals is aangetoond hoe belangrijk de mantelzorger is voor de bewoner en
omgekeerd. Zijn of haar dag kunnen we dan ook niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
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D A G VA N D E M A N T E L Z O R G I N C O R O N AT I J D
Bedank jouw mantelzorger(s).
In de eerste weken van juni zal je een kaartje krijgen dat je kan versturen naar
één of meerdere mantelzorgers. Het kan gaan om een (schoon)zoon of
(schoon) dochter die iedere week de was doet of je regelmatig meeneemt naar
een terrasje of een buur die maandelijks langskomt om bij te kletsen of een
kleinkind dat je boodschappen brengt, met andere woorden, jouw unieke
mantelzorger die jou helpt omdat hij/zij een speciale band met jou heeft.
Op dat kaartje kan je zelf schrijven waarom jouw mantelzorger een groot
applaus verdient. Een beetje inspiratie: Op deze dag van de mantelzorger
verdien jij een groot applaus want “je staat altijd voor me klaar staat ondanks je
eigen drukke gezinsleven”; “je zorgt er steeds voor dat mijn koelkast vol steekt
met lekkere hapjes”; “je zorgt ervoor dat mijn kleerkast iedere week vol propere
kleren ligt”; “je gaat iedere week met mij een ijsje eten en dat maakt mijn dag!”
of… Het is jouw unieke mantelzorger die jouw unieke applaus verdient. Schrijf
dus vooral wat je zelf zo fijn vindt aan jouw mantelzorger.
Praktisch
De kaartjes met enveloppen worden verdeeld via de afdelingen. Als je er extra
wil, kan je er steeds bijvragen aan het onthaal of aan het zorgteam. Je kan het
kaartje in de bijgevoegde envelop steken en schrijf er het adres op van je
mantelzorgers. Zorgbedrijf Rivierenland zorgt voor de verzending.

ACTUEEL
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HITTEPLAN

Het hitteplan treedt in werking van zodra minstens voor drie opeenvolgende dagen een buitentemperatuur wordt aangekondigd van
meer dan 25°C, via het KMI-weerbericht, met de verwachting dat
het nadien warm blijft.


Drinken is dan de boodschap .
Zorg dat er altijd drinken in de buurt staat.
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 jullie aan om er naartoe te gaan of we begeleiden jullie 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, …).



Ook medewerkers drinken regelmatig tijdens hun werk.

ACTUEEL
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HEROPENING KAPSALON

ONS KAPPERSTEAM BREIDT UIT
Het kapsalon is open op
- Maandag: We hairdressers
- Donderdag: Baja’s haircair (Janath)
- Vrijdag: We hairdressers
- Op zaterdag komt de kapper op de kamer (Janath)
Enkel op afspraak
aan te vragen op je afdeling of aan het onthaal
D A G VA N H E T H U M A N I S M E
21 juni
Grote bloemetjesactie in Mechelen
op Wereldhumanismedag

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 7de opeenvolgende keer zullen er kleine plantjes
(Kalanchoë) verdeeld 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.

ACTUEEL

12

H U L P VA N C O L L E G A ’ S K I N D E R D A G V E R B L I J F
Vrijdag 13 maart 2020 is een dag die we niet gauw zullen vergeten: Corona
nam het heft in handen en het hele land ging in lockdown.
De kinderdagverblijven bleven slechts beperkt open, wat betekende dat niet alle medewerkers er konden gaan werken.
Wij hadden het geluk dat enkelen van hen het woonzorgcentrum te hulp kwamen en hier verschillende weken aan de slag gingen.
Vanzelfsprekend was dit niet voor hen maar na een voorzichtige start kregen
ze de smaak te pakken en ze wisten ons stuk voor stuk te vertellen dat ze hier
heel graag gewerkt hebben, ze zouden ons en de bewoners missen.
We zijn hen ontzettend dankbaar voor hun inzet, hulp en enthousiasme!
“In het begin was het wat
wennen, maar we merkten al
snel dat het hier heel leuk
werken was.”
“Ik mistte de kindjes aanvankelijk wel, maar nu ik hier
weg ga, ga ik toch heel erg
de bewoners missen.”
“We willen hier zeker nog terug komen werken, spijt dat
het gedaan is.”

“We hebben dat beetje
meer tijd om eens een
praatje te doen met een
bewoner, het geeft voldoening te zien dat ze
daar blij mee zijn.”
“Na een tijdje kennen ze
je al, dat is leuk, er ontstaat een band.”

ACTUEEL
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S O L I D A R I T E I T I N C O R O N AT I J D

Wat we tijdens de voorbije coronamaanden meer dan ooit mochten ervaren, is
de grote solidariteit vanuit ‘de buitenwereld’, zowel van particulieren: familie,
buren, vrijwilligers,...als vanuit bedrijven ontvingen we vele ‘harten onder de
riem’ in de vorm van brieven, tekeningen, muziek en lekkernijen.
1000 x dank aan al deze ‘wilde weldoeners’!

Paaseitjes van Delhaize
Bani Wafels

Zelfgebakken

Lekkernijenbuffet van

Genieten van muziek in de
tuin

vriendinnen
Koffiekoeken van familie van medewerker

Verzoringsproducten
van Holland & Barett

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



VAN DER AUWERA Jozef

sinds 03/05/2019



DE SMEDT Albert

sinds 06/05/2020



PELGRIMS Annie

sinds 06/05/2020



CROSIERS Jacquelina

sinds 12/05/2020



ISENBORGHS Maria

sinds 19/05/2020



VAN ESPEN Dorothee

sinds 26/05/2020



DE VOS Jan

sinds 26/05/2020

GEBOORTE
Ellen Faes is mama geworden van

Taïssa Shakboulatova is mama

een dochter AXELLE JOY

geworden van een zoon BILAN

Melissa de Wolf is mama geworden

Samia El Hamdaoui is mama

van een zoon DAIMON

geworden van een dochter ROUMAYSA

100 JARIGE EN MEER

PENSIOEN
Greet Saels, verpleegkundige C 3-6
gaat met pensioen

Op 23 juni 2020 wordt
Joske Van Bos 100 jaar

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


HELLEMANS Etienne

kamer 505



VANDEPUT Augusta

kamer 273



KENNIS Antonia

kamer 250



HAMERS Rosalia

kamer 171



FASOEL Jan

kamer 206



MERTENS Virgenie

kamer 188



NAEGELS Eduard

kamer 457



BOEDT Henri

kamer 413

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N

Het zakgeld van JUNI 2020 zal worden uitbetaald op:


op DONDERDAG 11 JUNI 2020



op DONDERDAG 16 JULI 2020

Dit telkens



VOORMIDDAG - dienst boekhouding



NAMIDDAG - op de kamer

LIFESTYLE
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REBUS — GEZONDE VOEDING
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LYFESTYLE
GEZONDE VOEDING BIJ SENIOREN

Deze maand draait alles om gezonde voeding. Sodexo biedt als antwoord op het leveren
van gezonde gevarieerde voeding de menuplanning Home Made aan. Gebaseerd op de
voedingsdriehoek met extra aandacht voor de specifieke behoeften van ouderen en
typische ouderdomskenmerken zoals tragere maaglediging, geur- en smaakverlies en
kauwmoeilijkheden. Het is een concept met traditionele klassieke maaltijden en
streekgerechten, met seizoensproducten als basis. Af en toe zetten we een moderner
gerecht op het menu om de nieuwsgierigheid op te wekken of kiezen we voor iets
vegetarisch om zo meer plantaardige producten als basis voor elke maaltijd te nemen.

Wist u dat … :
1. Volkorenbrood het gezondste is. De wet zegt dat het voor 100% uit volkorenmeel
moet bestaan. De volledige graankorrel wordt gebruikt en zo blijven alle vezels,
vitaminen en mineralen erin zitten. Bij andere broodsoorten kiest de bakker zelf de
verhouding.
2. Smeervetten die smeerbaar uit de koelkast komen de voorkeur krijgen. Dan zijn ze
rijk aan de betere onverzadigde vetten. Verder leveren ze onmisbare vetoplosbare
vitamine A & D.
3. Confituur en andere afgeleiden niet veel fruit meer bevatten. Daarom kan je ze niet
beschouwen als fruit. Bovendien barsten ze van de (toegevoegde) suiker.
4. Kiwi’s en pruimen veel vezels bevatten! Ideaal voor de darmtransit en tegen
constipatie.
5. Wist je dat koffie rijk is aan magnesium? Magnesium is een mineraal dat belangrijk is
voor de vorming van de botten, tanden en de spier- en zenuwfunctie.
6. Groentesoep een goede bron van groenten en vocht is en kan eetlustopwekkend
werken.
7. De warme maaltijd bestaat idealiter uit groenten, aardappelen (graanproduct), een
eiwitbron, bereid met vetstof. De warme maaltijd vormt doorgaans de grootste bijdrage
aan de energie-inname van de dag.
8. De hoeveelheid water die nodig is om 1 kg rundsvlees te kweken overeen komt met
de hoeveelheid water die we gedurende één jaar gebruiken om ons te douchen. Daarom
zet de voedingsdriehoek in op plantaardige producten die minder belastend zijn voor het
milieu.
9. Eieren een perfect alternatief zijn voor vlees. Op de boterham of in een warme
maaltijd. Eieren eten heeft geen voor- of nadelen voor je gezondheid. Ze zadelen je ook
niet op met een hoger risico aan hart- en vaatziekten, hoewel dat lang werd
aangehouden. Toch eet je best niet meer dan 6 eieren per week, eieren in bereidingen
meegeteld.
10. Fruit is een bron is van vitamine C, kalium, vezels en water. Een uitstekend
tussendoortje! Je kan vijf appels eten voor hetzelfde aantal calorieën als één
chocoladereep.
11. Zonlicht de belangrijkste bron is van vitamine D. Het lichaam kan onder invloed van
zonlicht in de huid vitamine D zelf aanmaken. Voedingsbronnen van vitamine D zijn
vette vis, vlees en eieren. Deze hebben we nodig om Calcium uit de voeding op te
nemen en onze botten sterker te houden.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JUNI —JULI

Gymnastiek

Prijsuitreiking
10000 stappen

DINSDAG

MAANDAG

Zitgym -

8 juni

2-16-23 –30 juni
Animatielokaal 10.15 uur

Animatielokaal 14.30 uur

Eucharistie
Op groot scherm

Bingo

VRIJDAG

woensdag

5 juni en 3 juli

24 juni

14.30 uur in het restaurant

14 uur in het restaurant

Vrijdag 12 en 26 juni
Vrijdag 10 en 24 juli
DEN DIJLE-AVOND
16.30 uur — 20.30 uur
Welkom terug in de dijlepot
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Hof van Egmont

ZOMERFIT
VANAF 1 JULI
Op dinsdag
donderdag en vrijdag
10.30 uur - 10.50 uur

Doe allen met ons mee...

UIT EN THUIS
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Gezonde dessertennamiddag
Dinsdag 9 juni
Restaurant
Animatielokaal
Doorlopend tussen 14-15.30 uur
Met inschrijving

Bewonersraad
Om de 3 maanden wordt er een bewonersraad gehouden waarop alle bewoners en
ook hun familie 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 maar ook de klachtenevaluatie wordt overlopen. Het verslag van die
bewonersvergadering kan je lezen in één van de volgende edities van de huiskrant.

Dinsdag

23/06: om 14 uur op de afdeling op niv.I

Woensdag 3/06 : om 14.30 uur op 6A voor 5-6A
Donderdag 25/06: om 10.15 uur op 3C voor 3-4C
om 14.30 uur op 6C voor 5-6C
Maandag

22/06: om 14 uur op D1

Voor bewoners en familieleden van niv. II, Nieuwenhuyse en 3-4A wordt een
familieraad georganiseerd maar wie wenst kan ook voor een bewonersraad aansluiten
op een andere afdeling▪

UIT EN THUIS
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Tuinfestival
Vrijdag 26 juni

14.30 uur
Bar open om 14 uur

IJsroomnamiddag in de Tuin
1 euro per bol
0,50 euro slagroom
0,50 euro saus
Hoorntjes of potje

Donderdag 2 juli
Maandag 6 juli
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli

UIT EN THUIS
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HUISDICHTERES 2020

UIT EN THUIS
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HUISDICHTERES 2020

IN DE KIJKER
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BERTENS JULIENNE VAN KAMER 86 MAAKT MONDMASKERS
Ik maak deze mondmaskers met veel plezier en veel liefde. Ten eerste omdat ik
stikken heel leuk vind en ik nu een prima bezigheid heb en ten tweede uit
naastenliefde. Ik vind het zo tof dat ik ze kan maken voor aan mensen te geven
die het financieel niet zo breed hebben. Op deze manier hebben ze dan ook de
nodige bescherming om gezond te blijven. Als ik iets kan doen om anderen te
helpen dan doe ik het altijd.

En naast de mondmaskers maak ik ook tussenstukjes voor de chirurgische
mondmaskers van het personeel. Ze hebben me gevraagd of ik dit voor
iedereen kon maken van personeel hier in huis omdat de maskers vaak snijden
aan de oren en met zo een stukje is dat probleem opgelost. Ik maak er van
verschillende groottes zodat het voor iedereen kan gebruikt worden. Ik doe dit
uit liefde en respect voor het personeel, want ze moeten toch allemaal hard
werken voor ons en onze gezondheid en ze doen dit allemaal met de glimlach
alleen zit die nu even verstopt achter het masker.

UIT EN THUIS
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VERGEET - MIJ—NIETJE
Tuinieren met personen met dementie
Mensen met dementie verliezen heel wat mogelijkheden, waardoor ze vaak ook hun
interesse verliezen in de dingen die ze voorheen graag deden. De reden hiervoor is dat
personen met dementie ondervinden dat activiteiten te lastig worden vanwege
coördinatieproblemen, het niet meer begrijpen van handelingen, of door concentratieen geheugenproblemen.
Vaak zijn ze nog moeilijk te motiveren voor een activiteit, maar het is bewezen dat actief
blijven juist heel belangrijk is voor o.a. hun gevoel van zekerheid en eigenwaarde.
Sinds jaren hebben we op dinsdagvoormiddag een wandelclub voor personen met
dementie die nog mobiel zijn en goed kunnen stappen. Door de strenge Coronamaatregelen kan deze activiteit even niet doorgaan, maar we hopen ze zo snel mogelijk
weer op te starten, want bewegen is belangrijk!
Begin dit jaar zijn we een nieuw project opgestart: ‘de moestuin’, maar jammer genoeg
gooit ook hier Corona roet in het eten! Op zaterdag 22 februari zijn we begonnen met
de voorbereiding van de bodem en het klaarleggen van ons groentebed. Er zijn een
twintigtal zaaibedden, waarvan er ééntje voor ons is bestemd. De andere bedjes zijn
van buren of personeelsleden die er samen met iemand van de bewoners gaan groenten
kweken.
Op ons bedje is het de bedoeling dat we samen met bewoners van 3-4A en niv2 gaan
planten en zaaien en zelf groenten gaan kweken die we tijdens onze maandelijkse
kookactiviteit kunnen gebruiken.
Tot op heden zijn we met onze bewoners nog niet in de tuin geweest omdat we in ‘ons
kot’ moeten blijven, maar we hebben niet stil gezeten en we zijn zelf al begonnen met
zaaien en planten. Sla, patatjes, ajuin en selder,… alles begint nu te groeien.
We kijken er naar uit om binnen kort eindelijk samen met onze bewoners naar buiten te
kunnen gaan, zodat ze mee kunnen genieten van onze moestuin. Samen tuinieren,
samen buiten zijn, … praten over hoe het vroeger ging, over vergeten groenten en zo
veel meer!
We kijken er naar uit!
Tot slot nog een oproep: wie heeft nog tuinmateriaal dat bruikbaar is en momenteel
buiten gebruik? Laat het ons weten via: mia.vanloon@zbrivierenland.be bij ons komt het
zeker van pas!

EEN BIJZONDERE ONTMOETING
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D E B L O K K E N VA N O N Z E VA
We duiken even opnieuw in de tijd: anno 1980. Ik woonde
nog in het ouderlijk huis op wat toen “den buiten” heette.
Onze Va (mijn grootvader zaliger) woonde in een chalet in
den hof. Hij kweekte groenten voor de ganse buurt, strikte
al eens een konijntje of zorgde voor een jong duifke in de
braadpan. Dagelijks trok hij op zijne vélo en met “schup en
riek” over zijn schouder naar zijn veld dat twee straten verder lag. En altijd op zijn blokken (lees: klompen), met de
klak op zijn kalend hoofd en de pijp in de mond.
In die dagen – ik was toen 19 jaar – was ik dansend lid van
een volkskunstgroep dat jaarlijks naar het buitenland trok.
Op uitnodiging reisden we die zomer naar Zweden in uitwisseling met een gezelschap uit Göteborg. De zomer van het
jaar nadien zouden de Zweden dan naar België komen. Per
twee of drie personen logeerden we thuis bij de leden van
het Zweedse gezelschap. Zo leerden we de Zweden ook persoonlijk kennen in
hun doen en laten. Ik verbleef in het huis van een jong gezin: Lennart en Eva
met hun twee kinderen Mats en Anna. Lennart was secretaris van het gezelschap
en speelde viool. Eva en de kinderen zongen en dansten. Met de bus trokken we
rond langs de oostkust van Zweden om op verschillende plaatsen optredens te
geven en te genieten van de omgeving. Zalige tijd!
Bij ons afscheid en een “tot volgend jaar in België” vroeg
Lennart mij of we dan konden zorgen voor een paar klompen, want daar zou hij iets mee willen uitproberen. Zweedse
klompen kon hij er niet voor gebruiken, maar Vlaamse wel.
En zo gebeurde het: het jaar nadien nam Lennart een paar
klompen van onze Va mee naar Zweden. Ik had geen flauw
idee wat hij daarmee van plan was. Het was een experiment…
Met de tijd verwaterde het contact. Ik danste niet meer in het gezelschap, verliet
het geboortenest en gaf een andere invulling aan mijn leven.
39 later… anno 2019: Zweden, het land van 1000 meren, was al enige tijd mijn
favoriete vakantieland. Telkens ik er kwam vroeg ik me af hoe het met dat gezin
in Göteborg zou zijn. Ik ging in mijn archieven op zoek naar hun adres in de hoop
dat zij daar nog woonden, want jonge mensen waren zij ondertussen niet meer.
Ik schreef hen een ouderwetse brief in mijn beste Engels en nodigde mezelf uit
om hen een bezoek te brengen met “Midsommar” – het Zweedse Hoogfeest ter
ere van de zonnewending op 20 juni.
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En ja, er kwam een tegenbericht, per mail. Ik was welkom en mocht zelfs die
dag mee op rondtoer met hun Zweeds gezelschap dat nog altijd actief was. Het
weerzien was grappig. We hadden afgesproken in het pretpark Liseberg waar
hun gezelschap een optreden gaf. Vanuit het publiek kijkend naar hun performance, leek er in 39 jaar niets veranderd, tenzij hun leeftijd – het zijn inmiddels
80-ers. Toen ik hen na afloop aansprak, waren ze verrast want ik leek helemaal
niet meer op die jonge flapuit van toen.
’s Avonds bij hen thuis was er dan de verrassing: in het salon aan de muur hingen 2 violen… gemaakt van klompen. Ik stond er verbaasd naar te kijken toen
Lennart zei dat het de klompen waren die hij destijds uit België had meegebracht.
“Din farfar träskor”, zei hij – jouw grootvaders
klompen!
Het deed me wat want ik had nooit gedacht
dat ik ooit onze Va zijn blokken in Zweden zou
tegenkomen in de vorm van klompviolen die in
het salon van een Zweedse instrumentenbouwer aan de muur hangen.

TERUGBLIK
MOEDERDAG WELNESS TIJDENS LOCKDOWN
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TERUGBLIK

29
LOCKDOWN

TERUGBLIK
H V E C O R O N AV R I J E N D A A R K L I N K E N W E O P
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TELEFOONNUMMERS
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C O N TA C T G E G E V E N S



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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