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V O O RW O O R D

De meimaand komt eraan, een maand met heel wat
feestdagen. Eén van deze feestdagen is moederdag, op de tweede zondag van mei. Dit jaar zetten
we onze vrouwelijke bewoners in de bloemetjes op
zondag 12 mei.
Meimaand wordt ook wel bloeimaand genoemd. De
natuur is helemaal open gebloeid, jonge dieren worden geboren, de vogels maken hun nest. In onze tuin zaten onlangs eendjes,
een mannetje en een vrouwtje. Enkele van onze collega’s zorgden voor een
badje met water. Misschien blijven ze wel bij ons. Op onze Facebook pagina
wensten wij onze ‘volgers’ een mooi Paasfeest met de foto van ‘onze’ eendjes.
Dit jaar is de maand mei ook speciaal omdat er verkiezingen zijn. Wij mogen
naar de stembus om zowel het Europees als federaal en Vlaams Parlement te
kiezen. Wij vinden het belangrijk dat iedere stemgerechtigde persoon zijn
stem kan uitbrengen, ook onze bewoners. Om dit te vergemakkelijken is er
een stembureau in ons kinélokaal voor de bewoners die in ons woonzorgcentrum gedomicilieerd zijn op 1 maart. Alle informatie over deze verkiezingen en
wat je hiervoor kan en mag ondernemen, vind je in de infobrochure ‘Stemmen
zonder zorgen’ die bij deze Apropo is gevoegd. En een A5’je dat erbij steekt,
duidt nog even waarvoor je op ons woonzorgcentrum kan rekenen. We rekenen ook op mantelzorgers en familieleden om de begeleiding en ondersteuning te bieden opdat de stem van onze bewoners kan gegeven worden.
Ik wens jullie veel leesplezier.
Ria Martens
directeur
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BEWONERSRAAD

In maart kwamen de volgende punten aan bod:
Vorig verslag uit Apropo van februari.
Klachtenanalyse uit Apropo van maart.
Maaltijden
Chef on tour
Moestuin, Grond der dingen en schommel
Verhaal waar of niet waar Apropo
Activiteiten
Vragen van bewoners
Er waren in totaal 53 bewoners en familieleden op 5 verschillende bewonersraden
aanwezig. De aanwezigheid is beduidend hoger dan bij vorige bewonersraden.
Klachtenanalyse
Tijdens het vierde kwartaal van 2018 dienden 11 personen een klacht in: 5 familieleden,
4 bewoners en 2 medewerkers. Dit is beduidend minder dan tijdens het vorige kwartaal.
Er werden 14 items aangebracht, waarvan er 11 gegrond bleken. Het verslag van de
klachtenanalyse vind je terug in de Apropo van maart en dit werd overlopen met de
bewoners en familieleden.
Maaltijden en maaltijdgebeuren in aanwezigheid van Maarten, Ineke of Dirk van Sodexo
Op één bewonersraad was niemand van Sodexo. De vragen en bemerkingen werden
aan hen bezorgd.
Er is over het algemeen tevredenheid over de maaltijden. Een aantal bewoners gaven
opmerkingen over de temperatuur van het middagmaal, de hardheid van de pistolets op
zondag, van appelen en peren en van de kippenbillen. Bewoners benoemden ook een
aantal gerechten die ze nog eens graag zouden proeven zoals hotdog, lasagne,
garnaalkroketten, sabayon, paling in het groen, bakharing, donkere hagelslag, meer fruit.
En voor de komende zomermaanden zouden bewoners meer sla en tomaten verkiezen.
Het tijdstip van de maaltijden kwam ook aan bod, vooral het middagmaal en het
avondmaal. We zijn hierover zelf bezorgd, omdat we ervaren dat het middagmaal te
kort na het ontbijt wordt geserveerd voor sommige bewoners, of dat het avondmaal te
vroeg wordt opgediend. De meeste bewoners leken hier geen probleem mee te
hebben. En als ze het avondmaal graag wat later hebben, vragen ze het aan de
zorgmedewerkers en wordt het ook later gebracht voor hen. Deze vraag komt echter
slechts sporadisch. Op één bewonersraad werd toch aangegeven dat ze het avondmaal
graag later zouden hebben.
Antwoord: de wensen van gerechten werden aan de kok van Sodexo doorgegeven.
Sommige van deze voorkeuren kunnen opgenomen worden als warme hap. In de zomer
komt er een ander menu aan bod waar zeker tomaten en sla in verwerkt kunnen worden.
En speciale gerechten vinden misschien hun weg in het project “Chef on tour”. Het
tijdstip van het middagmaal en avondmaal in combinatie met het tijdstip van het ontbijt
blijft voor ons een aandachtspunt. We willen in de volgende periode hier verder onze
aandacht aan schenken en bekijken of we meer spreiding kunnen voorzien in tijdstip van
middagmaal en avondmaal. Het lukt nu zeker op individuele vraag en behoefte.
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BEWONERSRAAD

Chef on tour
In de Apropo van februari konden jullie kennis maken met dit project, dat van maaltijden
belevingsmomenten, evenementen wil maken rond een speciaal thema, of voor een
specifieke doelgroep. In maart werd dit project gelanceerd in wzc De Lisdodde, waar
een quiz over ‘verloren groenten’ werd georganiseerd en aansluitend een middagmaal
met verloren groenten werd geserveerd in den Opkikker. In april zullen er zeker al
voorkeuren van bewoners aan bod komen zoals sabayon. En later in het jaar
organiseren we ook iets specifiek voor bewoners met aandacht voor slikken en bijten en
voor hun familieleden.
Moestuin, Grond der Dingen, schommel
De bewoners werden geïnformeerd over enkele leuke projecten in ons
Woonzorgcentrum, projecten die ook een link leggen naar de buurt en naar Mechelen.
Binnenkort zal je in onze tuin een moestuin zien verschijnen, buren zullen samen met
bewoners groenten komen telen in onze moestuin. Enkele bewoners voelden zich al
geroepen tijdens de bewonersraden om hieraan mee te helpen. En kort bij de moestuin
zal in de maand mei een duo-schommel geplaatst worden. En op de bewonersraden zat
de sfeer er al meteen in: er werden al afspraken gemaakt van wie met wie wil
schommelen. De Grond der dingen is een project dat ingediend werd door onze
animatoren: een beweegtuin voor alle leeftijden en voor alle Mechelaars. Hoe we
hiervoor kunnen stemmen, volgt later nog.
Verhaal waar of niet waar Apropo
We waren benieuwd of onze bewoners en familie deze verhalen leuk vinden en of ze er
met mekaar over spreken: “zou dat waar kunnen zijn?”. We vernamen van de bewoners
op de bewonersraden dat de meesten het leuke verhalen vinden. Sommige bewoners
hadden zelf een verhaal. Op één bewonersraad vertelden bewoners dat ze het zelf niet
gemakkelijk kunnen lezen. Er werd afgesproken om dit in te lassen tijdens een
voorleesmoment.
Activiteiten
Op deze bewonersraden werd het programma van de maand van de valpreventie
voorgesteld. Het sprak de bewoners zeker en vast aan. Sommige zijn nieuwsgierig naar
wat het rolstoeldansen en rollatordansen zal worden.
Andere punten door de bewoners aangehaald
Er kwamen vooral individuele aandachtspunten aan bod of specifieke zaken voor een
zorgafdeling. Deze werden doorgegeven aan de betrokken collega’s op de
zorgafdelingen. Bewoners die graag naar de Carrefour mee rijden met het busje gaven
aan dat zij niet altijd mee kunnen. Ze vroegen naar een winkelauto zoals het fruitkraam
Jimmy. Als alternatief kunnen we aangeven dat de Carrefour Express in de Bruul een
besteldienst heeft die levert ‘aan huis’.

ACTUEEL
FA M I L I E R A A D : B E W O N E R S M E T D E M E N T I E
Wanneer taal en communicatie moeilijk worden ten gevolge van dementie is er nog altijd
de zintuiglijke activiteit die lang bewaard blijft. Ook in een vergevorderde fase van
dementie kunnen zintuigen geprikkeld worden om contact te maken.
In 2019 besteden we extra aandacht aan ‘zintuiglijke beleving’ en zetten we elke maand
één van onze zintuigen in de kijker.
Hoe we hier mee aan de slag gaan en welke activiteiten we organiseren vertelden onze
medewerkers tijdens de familieraad. Er was een grote opkomst.
Vanessa Joossens, begeleider leven en wonen, bracht het zintuig
‘SMAAK’ onder de aandacht. Dit zintuig werd reeds in februari
beproefd met een quiz, een spel en vooral veel lekkers proeven.
Er werd samen soep gemaakt en de geuren en smaken werden
besproken. Pannenkoeken en chocolademelk met studenten van
De Beemden, stonden op het menu.
Tine Kenens, ergotherapeut, lichtte het ZIEN (maand mei) en
het HOREN (maand juni) toe. Er werden mooie voorbeelden gegeven over hoe onze
medewerkers deze zintuigen in de aandacht brengen bij bewoners en deze als
communicatiemiddel en als geheugenopfrisser hanteren. De seizoenen binnenbrengen op
de afdeling met bloemen uit de tuin van een medewerker, wandelen in de botaniek en
genieten onder de prachtig bloeiende kerselaar. Muziek en dansen op de afdeling, in de
Dijlepot tijdens de Dijle-avonden, op de café Royal, met de Broomsticks, een klassiek
concert of een concert op TV volgen. Allemaal momenten die kunnen deugd doen voor de
bewoners en waar ook onze medewerkers echt van genieten.
Mia Van Loon, referentiepersoon dementie en ergotherapeut, vertelde dat het
VOELEN (maand april) met het hele lichaam, met de huid, met de mond, bij
bewoners met dementie blijvend is. Men kan ondergevoelig zijn, of
overgevoelig. Onze bewoners op dat vlak leren kennen is belangrijk om hen
een goed gevoel te kunnen geven. De stemming aanvoelen en hierop
inspelen geeft rust. Bewoners met dementie in een vergevorderd stadium,
die zich onrustig voelen, kunnen rust vinden bij het voelen van vertrouwde materialen,
zoals een voelschort of voeldeken, een Vinnie-de-vis-knuffel, of een houten voorwerp.
Ook hiervoor is het belangrijk om de bewoner en zijn of haar verleden te kennen.
Familieleden kunnen hierbij helpen.
Karin Baek, kinesitherapeut en gespecialiseerd in aromatherapie, vertelde over het effect
van GEUREN (maand maart). Zij gaf informatie over verschillende etherische oliën, van
waar zij komen, wat de heilzame werking kan zijn. En ook waar je best op let als je zelf
etherische oliën wil kopen. We mochten een aantal geuren ervaren, zoals bergamot,
rozenhout en lavendel. Misschien organiseren wij in de toekomst nog een workshop over
deze materie. Er leken in alle geval veel familieleden geïnteresseerd.
En wat we ook leerden: de zintuigen
zijn niet van elkaar los te koppelen,
zij zijn onlosmakelijk verbonden met
elkaar.
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P R I VA C Y

Herken je het gevoel? Je wil verdwalen in een goed boek, even wegsoezen in je zetel,
gezellig bijbabbelen met vrienden die je al even niet meer zag, je concentratie houden bij
belangrijke bezigheden of even genieten van een moment samen met je partner. Het
laatste wat je dan wil is gestoord worden voor banale dingen.
Reeds van kinds af zijn we op zoek naar dat unieke plekje voor onszelf, waar we
helemaal thuiskomen, waar we al onze emoties kwijtkunnen, kunnen dromen, plannen
smeden en tot rust komen.. een veilige en vertrouwde cocon waar je halt mag roepen
wanneer wordt aangeklopt en je alleen binnenlaat wie op dat moment voor jou ook echt
welkom is.
Onze werkgroep Ethiek zet zich in om je dat veilige gevoel ook te geven
binnen je woonst in het Hof van Egmont, als jouw plek, waarin je
helemaal jezelf mag zijn en je als thuis mag voelen. Medewerkers
zullen de komende maand gecoacht worden om nog meer aandacht te
hebben voor eenieders recht op privacy. Tegelijk krijg je als bewoner
binnenkort ook een deurhanger ‘niet storen’. Hang deze gerust aan de
binnenkant van je deur, zodat je hem gemakkelijk vindt wanneer je
hem nodig hebt. Voor eender welk moment, gaande van een gesprek
met de notaris tot een gewoon moment van rust waarin je even liever
niet gestoord wil worden, hang je de deurhanger gewoon aan de
buitenkant van je deur.
Neem dat moment voor jezelf en geniet !!!

1 7 M E I - I N T E R N AT I O N A L E D A G T E G E N
HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE
Die dag zet het belang van verdraagzaamheid voor liefde in al haar vormen in de verf,
maar is specifiek een steuntje in de rug voor de holebi- en transgendergemeenschap.
Want iedereen deelt liefde, alleen durft niet
iedereen zicht te outen.
Er worden door de stad Mechelen speciale
activiteiten georganiseerd, die je kan vinden op
www.hlwm.be maar ook binnen ons
woonzorgcentrum zal deze dag niet onopgemerkt
voorbij gaan. We maken er een dag van, getint in
alle kleuren van de regenboog! Want voor ons is
iedereen anders en uniek!!
Heb je nood aan een discrete babbel hierrond,
dan kan je terecht bij Lien CLissen, Sonja
Kareman of Tom Van Berckelaer. Zij werken
samen met de organisatie Aditi een mooi intimiteitsbeleid uit voor onze organisatie.

ACTUEEL
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VA L P R E V E N T I E — T E R U G B L I K 2 0 1 9
De maand april stond bij ons voor de zevende keer in het teken van de
valpreventie. Er werden allerlei bewegingsactiviteiten georganiseerd, enkelen
waren er voor de eerste keer bij, zoals het rollator - en rolstoeldansen. Vooral
het rolstoeldansen was een hit, het rollator dansen hadden ze blijkbaar wat
onderschat, we begonnen met een 14 tal deelnemers zodat we ons in 2 rijen
moesten opstellen, maar algauw kwamen we met 1 rij deelnemers (8 tal) toe,
een kleine afvalrace. Twee sessies zit - yoga hadden we dit jaar voorzien omdat
er vraag naar was. Bij yoga wordt er voornamelijk op de ademhaling gewerkt.
Daarnaast leren ze tot ontspanning komen door het verschil te ervaren wat
spanning en ontspanning van de spieren is. Op vrijdag 12/4 konden bewoners
door een VR ( virtual reality) bril kijken, voor sommige was dit nog net een stap
te ver vooruit. De memoride werd dit jaar 2 x georganiseerd, steeds goed voor
een rondje competitie. Naast al deze activiteiten had je de wekelijkse gym. Nu
is het wel aangewezen om onze bewoners gedurende het hele jaar door in
beweging te houden, onze wekelijkse wandelingen en gym zorgen hier alvast
voor, maar al de surplus is meegenomen 
ROLSTOELDANS

MEMORIDE

ZIT-YOGA
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D E W E R E L D R O N D M E T H O F VA N E G M O N T
Beste vrijwilliger,medewerker, familie,
De zomer staat voor de deur en we willen onze bewoners mee nemen op
‘onze vakanties’. Daarvoor hebben we jullie nodig om hen mee te
nemen in ons verhaal. Vanaf juni komt er een magneetmuur met
wereldkaart in het salon aan het onthaal.
Ga je op vakantie naar Equador, Spanje, Blankenberge,…of blijf je gewoon
gezellig thuis en maak je een daguitstap? Wil je dan een magneet meebrengen en/of
een kaartje sturen van je heerlijke vakantiebestemming of uitstap?
Je magneet wordt op de wereldkaart in de lounge aan het onthaal gehangen. Je kaartje
geven we een plekje op de afdeling van de bewoner waarvoor het kaartje bedoeld is. Zo
krijgen we in het salon en op elke afdeling een kleurrijke wereldkaart vol verhalen,
avonturen of anekdotes waaruit zeer leuke en boeiende babbelmomenten kunnen
ontstaan. Zo hopen wij dat er ook vele herinneringen aan vroegere reizen of uitstappen
bij onze bewoners naar boven komen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking, met heel veel PASSIE zorgen we zo SAMEN
voor een UNIEKE beleving
De SUP groep (Samen, Uniek, Passie en bezieling)

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



VERLINDEN Rosa

sinds 27/03/2019



MOSTINCKX Willy

sinds 01/04/2019



VAN DE VEN Maria

sinds 04/04/2019



VAN DYCK Wilfrieda

sinds 10/04/2019



VAN WIN François

sinds 12/04/2019



HENS Maria

sinds 17/04/2019



MEULEMANS François

sinds 18/04/2019



OGANEZOFF Nadine

sinds 18/04/2019



BECKX Fernande

sinds 23/04/2019



PLUYM Florentina

sinds 26/04/2019



CORLUY Octavia (Jeanne)

sinds 30/04/2019

NIEUW PERSONEEL

Sanae
Karami
Zorgkundige Niv 1

Isabel
Apostolo Evangelista
Zorgkundige C 3 - 6

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


CLAES Jeannine

kamer 425



MANGELSCHOTS Bertilia

kamer 202



GOOVAERTS Frans

kamer 354



BRUYLANT Maria

kamer 309



MOSTINCKX Willy

kamer 551



VAN CAMP Frans

kamer 173



HEYVAERT Angelina

kamer 618



VAN DEN ZEGEL Frans

kamer 352



PAULUS Gustaaf

kamer 260



MERTENS Victorina

kamer 409



BEULENS Adrienne

kamer 556

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N
De zakgelden voor MEI 2019 worden uitbetaald
op:


Dienst boekhouding: maandag 13 mei 2019
van 9 tot 12 uur



Op de kamers: dinsdag 14 mei 2019

MEDEDELING
Op vrijdag 17 mei gaat het jaarlijks lentefeest van beide dagverzorgingscentra
door in De Dijlepot. Die namiddag wordt de cafetaria georganiseerd in het restaurant.
Vanaf 16.30 uur is de Dijlepot opnieuw beschikbaar en open tot 20.30 uur voor de
Dijleavond.

LIFESTYLE
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ZO MOEDER, ZO DOCHTER…..ZO MOEDER, ZO ZOON
Wie hoort bij wie: wie is de dochter van ….. zoek de juiste moeder.
Er is ook één buitenbeentje … wie is de moeder van Patrick Decolvenaer.

LYFESTYLE
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MOEDERDAG

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap.
Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit
verschilt echter per land. In Nederland, België en vele andere
landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. In het
bisdom Antwerpen wordt Moederdag sinds 1913 op 15
augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte - Marie of
Moederkesdag) gevierd. In Frankrijk is het Moederdag op de
laatste zondag van mei - tenzij Pinksteren op die dag valt, dan
is het de eerste zondag in juni. In Spanje wordt El día de la
Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd
Koninkrijk valt Moederdag op de vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken
voor Pasen.
In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het
verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus.
Van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms hebben de
jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus
gemaakt. Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de
moderne Moederdag en gaat terug op de moedercultus in het
klassieke Griekenland. De formele moedercultus met ceremonies
voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, werd overal in
Klein-Azië beoefend op de ides (15e dag) van maart.
De katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.
In het Verenigd Koninkrijk is Mothering Sunday een christelijke feestdag, te vieren op de
vierde zondag in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen, waaruit de huidige Britse variant
van Moederdag is geëvolueerd. In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van
een Moederdag zonder kerkelijke achtergrond.
Pas in het midden van 19e eeuw werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd. In 1870
startte rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor
Moederdag, een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door
vrouwen. Het succes kwam echter pas nadat Anna Marie Jarvis (1864-1948) uit Grafton
(West Virginia) in 1907 Moederdag begon te promoten als een dag van waardering voor
moeders. In 1908 organiseerde zij de eerste Moederdag, vooral om haar moeder Ann
Reeves Jarvis te herdenken, die in de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde Mother's
Day Work Clubs had georganiseerd om voor voedsel en medicijnen voor
hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee sloeg aan, en
Jarvis zette door om meer mensen over te halen. In 1914
besloot president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag in
mei voortaan Mother's Day zou zijn, een nationale feestdag. De
feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde
Staten over de rest van de westerse wereld verspreid.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Carrefour Zemst

Kaarten

DONDERDAG

DINSDAG

2 mei

14 mei

Vertrek om 13 uur

Animatielokaal 14 uur

Met inschrijving

Kookclub

Zitgym
Op dinsdag

MAANDAG
6 mei
Animatielokaal
Start om 9.30 uur
Met uitnodiging

Gymnastiek
op woensdag
Animatielokaal 10.15 uur

De vrolijke luisteraars
DONDERDAG
2 & 16 mei
Animatielokaal 10.15 uur
Met uitnodiging

WOENSDAG
29 mei
14 uur
Restaurant

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Zangclub

Eucharistie

ZATERDAG 18 mei om
14.30 uur restaurant
MAANDAG

Geen woorddienst in mei

20 mei
Animatielokaal
Start om 14.30 uur

Verstellen
Elke woensdag
voormiddag
Aanvraag via de afdeling

Muzieknamiddag
Eurosong liedjes
VRIJDAG
17 mei
14.30 uur
Cafeteria in het
restaurant

Onthaal
nieuwe bewoners
Dinsdag 28 mei
Animatielokaal 14.15 uur
Met uitnodiging

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Hanswijk
bedevaart
Vrijdag 3 mei
Hanswijkkerk
14.30 uur
Vertrek om
13.45 uur
Animatielokaal

Vlaaien
Op vrijdag 10 mei
op de afdelingen
Zeer gezellig en met een
vleugje muziek.

Dijle avond
Moederdagactiviteit
Vrijdag 24 mei
Restaurant 14 uur
Met uitnodiging

3-17-31 mei
16.30-20.30 uur
Dijlepot

UIT EN THUIS

17

BELEVINGSKALENDER MEI

Las mamas belgas
Lezing door VRT
correspondent
Sven Tuyten
Dinsdag 28 mei
Dijlepot
18 uur
Iedereen welkom
Café Royal
O p m a a n d a g 2 7 m e i i n he t r e s t a u r a n t 1 4 .3 0 u u r - 1 5 . 3 0 u u r .
De bewoners die jarig zijn in mei worden getrakteerd op
e e n l e k k e r s t u k b i sc u i t . De ni e t - j a r i g e n , f a m i l i e e n v r i e nd e n b e t a l e n h i e r v o o r 3 e u r o i n v o o r v e r ko o p . T e r p l a a t s e b e t a a l j e
3,50 euro.

Graag inschrijven en betalen
vó ó r d o nd e r d ag 2 3 me 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

18

WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O
Maandag: Wandelclub
6, 13, 20 en 27 mei

Dinsdag: 7, 14, 21 en 28 mei
Handwerk
Haken, breien ,

vanaf 14 uur
Dinsdag: Wandelclub Botanique

smyrna, pompons
maken...

7, 14, 21 en 28 mei

vanaf 10 uur

van 10 tot 11.30 uur

in het ergolokaal

Woensdag 15 mei
Houtbewerking

Donderdag 2, 16 en 23 mei
Kleuren voor volwassenen

vanaf 14 uur in

vanaf 9.30 uur in

het ergolokaal

het ergolokaal

Donderdag: 2, 9, 23 mei
Crea

Vrijdag 10 mei
Zelf middagmaal bereiden

vanaf 13.30 uur

vanaf 9.30 uur

in het ergolokaal

in het ergolokaal

UIT EN THUIS
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VERGEET-MIJ-NIETJE

Praatcafé Dementie
Maandag 20 mei 2019
Juridische aspecten en dementie
Een jurist leidt ons door het doolhof van moeilijke formulieren en beslissingen. Wat is belangrijk en wat kan
je laten liggen bij een ziekteproces dementie?
WAAR?
Lokaal dienstencentrum De Schijf ‘t moNUment
Lijsterstraat 2 2800 Mechelen
Parkeren kan je in de buurt!
Inkom is steeds gratis!
Start om 19.30 uur: Welkom vanaf 19u.
VOOR WIE?
Personen met dementie en hun mantelzorgers
MEER INFO: ‘t MoNUment, inloophuis dementie Mechelen
Hilde De Weerdt
0477/96 99 37
dementie@mechelen.be
www.mechelen.be/tmonument

IN DE KIJKER
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YA S M I N A Z A H N O U N — V E R A N T W O O R D E L I J K E N I V 1
Ik ben Yasmina en werk sinds juni 2018 in Hof van
Egmont op niveau 1.
Ik ben de jongste van een gezin met 7 kinderen.
Ik heb 2 broers en 4 zussen. Zelf heb ik geen
kinderen, maar ben wel al 15 keer tante. En die
schatjes zijn mijn grootste hobby!
In 2001 ben ik gestart als zorgkundige in een
rusthuis in Berchem. Ik heb altijd de voorkeur
gehad om te werken met mensen met dementie,
omwille van de verscheidenheid van karakters en
persoonlijke aanpak.
Mijn drang naar meer kennis werd groter door de jaren
heen. Ik ben toen als zorgkundige op verschillende
plaatsen gaan werken om ervaring op te doen. Nadat ik
op palliatieve oncologie in het Sint Augustinus
ziekenhuis heb gewerkt, werd mijn passie voor zorg nog
meer aangewakkerd.
Vol goede moed ben ik gestart aan de opleiding
verpleging, en dit gecombineerd met mijn job als
zorgkundige. Uiteindelijk ben ik overgestapt naar het
Heilig Hart ziekenhuis in Lier. Daar heb ik 2 jaar in de
mobiele equipe gewerkt. Hierna ben ik met een opleiding spoed en intensieve
gestart en heb ik gewerkt als verpleegkundige op intensieve zorgen.
Na 7 jaar intensief te zorgen vond ik het tijd om terug te gaan naar mijn oude
liefde...werken met mensen in een woonzorgcentrum. Mijn passie voor een
geriatrische setting en eindeloze drang naar kennis kwamen hier samen.
In september 2018 ben ik gestart met een opleiding als leidinggevende...en in
maart 2019 kon ik doorstromen als hoofdverpleegkundige binnen mijn afdeling.
En zo is mijn cirkel terug rond. Het terug werken in een woonzorgcentrum is een
vervolledigen van mijn passie voor zorg. Ik heb altijd graag gewerkt in een setting
van totaalzorg, waarin we als team alle aspecten van onze bewoner kunnen
samenvoegen en zo goed mogelijk kunnen verzorgen.
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Ik lees heel graag poëzie en geschiedenis boeken. Ik plan mijn reizen ook naar
de dingen die ik graag lees. Zo heb ik vorig jaar het Colloseum bezocht in
Rome, dit was een jeugddroom voor mij!
Maar het kan natuurlijk niet altijd
werken zijn.
Wanneer ik niet moet werken
kan je me altijd terugvinden in
een boekenwinkel of in de
natuur. Ik wandel en fiets heel
graag, en schuim zo de mooiste
parken en bossen uit in Belgie.
Eén van mijn lievelingsplaatsen
is de Dominicanenkerk in
Maastricht. Dit is een kerk die
omgebouwd is tot boekenwinkel.
Daar kan ik uren rondlopen, en achteraf een goede tas koffie drinken.
Ik probeer 2 keer per week te gaan lopen en doe ook aan yoga.
Ik lees heel graag poëzie en geschiedenis boeken. Ik plan mijn reizen ook naar
de dingen die ik graag lees. Zo heb ik vorig jaar het Colloseum bezocht in
Rome, dit was een jeugddroom voor mij!

WAAR OF NIET WAAR?
VAN DE VELDE RIA - Bewoonster van de MBW
Hoevevakantie in West-Vlaanderen augustus 1993
Joepie !!! De start was om 14 uur. De bomma zwaaide ons uit.
De auto vol getankt en … op weg.
Ik smolt bijna weg aan het stuur van de warmte en de anderen genoten (mijn
zus en tante). Na een paar tussenstops recht naar de hoeve.
Vlug gevonden maar o wee !!! Bij het zien verschijnen van onze hoofden keek
de boer toch of het in Keulen donderde. De boerin was vriendelijk en gaf in
versneld tempo de rondleiding op de boerderij.
Wij vertrokken voor een wandeling , naar een dorpje “Stene”, volgens een
inboorling gemakkelijk te vinden maar voor ons onvindbaar.
Wij dachten een rustige nacht op den buiten te hebben.
Vergeet het maar. Er reed een tractor een halve nacht op en neer en die werd
nog eens vergezeld van een blaffende hond.
Op het kleine kamertje muggen, muggen en nog eens
muggen … om gek van te worden en dan het toilet dat
om de 15 minuten een borrelend geluid maakte. Wij
hebben dus niet veel geslapen.
Na een karig ontbijt ( een beetje oud brood met een ei) gingen we fietsen.
Lange tocht maar toch aan zee geraakt. Sarah en tant konden pootje baden.
Het was niet voorzien maar een fikse regenbui maakte kletsnatte kiekens van
ons. Op de terugtocht zijn wij het dorpje “Stene” tegengekomen, een klein
maar mooi dorpje, met een knap wit kerkje en een gezellig cafeetje, een
volledige meevaller.
De volgende nacht was het rustiger, behalve
de muggen.
‘s Morgens hetzelfde ontbijt maar nu met
pistolets.
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WAAR OF NIET WAAR?

Terug op weg met hele ouwe fietsen richting “De Haan”. Het is er mooi en
gezellig, zonder de lelijke hoogbouw die onze kust ontsiert.
De tijd ging vlug en het was al kwart over zes en we moesten om zeven uur aan
tafel. De strenge boerin had de schrik er wel ingekregen.
We zochten een binnenbaan op vanwege de drukke terugtocht van de toeristen.
Het werd een race tegen de tijd.
In West-Vlaanderen hebben ze duidelijk nog niet van wegwijzers gehoord.
Wij hebben heel wat afgelachen, gevloekt, verkeerd gereden en uiteindelijk toch
het erf bereikt.
Wij hebben zowat drie dagen na elkaar hetzelfde op ons bord gekregen zowel
voor ontbijt als voor avondmaal, niet leuk.
Na de rekening betaald te hebben, vertrokken we naar huis.

Is dit verhaal echt gebeurd of niet? Dat kan
je lezen in de Apropo van de volgende maand.
Was het verhaal van vorige maand waar?
SONJA Kareman: Het verhaal van vorige maand “ Sonja in Afrika ” is dus
WAARGEBEURD...behalve de safari….de grote grijze reuzen, zebra’s, apen, leeuwen die heeft ze dus niet gezien !!! 

TERUGBLIK
O P T R E D E N K L E U T E R S D A N S PA R A N T
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TERUGBLIK
M A A N D VA N D E VA L P R E V E N T I E

TERUGBLIK
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PA A S E I T J E S R A P E N

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

© Verantwoordelijke uitgever:
Ria Martens
directeur woonzorgcentrum Hof van Egmont
H. Speecqvest 5
2800 Mechelen
e-mail: ria.martens@zbrivierenland.be
website: www.hofvanegmont.be
facebook: Zorgbedrijf Rivierenland
Tel.: 015/41.29.44
Fax: 015/41.03.32

Wees jezelf,
er zijn al anderen
genoeg

