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V O O RW O O R D

Beste bewoner
Een maand geleden konden we niet voorspellen hoe het nu
zou zijn. Het Coronavirus heeft zich in ons woonzorgcentrum
geslingerd. Onvoorstelbaar hoe snel het gaat, bij bewoners,
bij medewerkers.
Voel je je overweldigd, angstig of verward? Je bent niet
alleen.
Ik denk dat het in tijden als deze belangrijk is om niet van elkaar te vervreemden.
We zijn allemaal mensen, we ervaren allemaal dezelfde gevoelens van
onzekerheid. Al gaan we er verschillend mee om. Verschillende karakters leiden
tot verschillen in hoe we omgaan met deze situatie, en dat is prima. Dat maakt de
ene mens niet beter dan de andere – het maakt ons vooral menselijk.
We hoeven geen paniek te zaaien, we hoeven anderen niet te beschuldigen.
Iedereen doet zijn uiterste best om het virus geen kans te geven. Meer kunnen
we niet doen. We kunnen ons best doen om elkaar met begrip, openheid en
compassie te benaderen. De situatie is moeilijk voor jou, voor je familie. Ook
voor onze medewerkers is het moeilijk. Velen vielen uit door een positieve test,
door ziekte, door angst. De collega’s die aan boord zijn, doen er alles aan om de
goede zorgen te blijven geven. Er wordt via alle wegen gezocht naar bijkomende
helpende handen. We zijn blij dat vrijwilligers hun vrije tijd willen geven om mee
te ondersteunen.
We moeten afstand houden, maar laat ons elkaar niet los laten. Niet alleen
tijdens deze crisis – maar juist ook wanneer het ergste achter ons zal liggen. Zorg
goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar en houd je hoofd koel.
En ja – blijf je handen wassen. 
Ria Martens
directeur
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BEWONERSRAAD

In september kwamen de volgende punten aan bod:
Vorig verslag uit Apropo van juli
Corona
Maaltijdgebeuren
Klachtenevaluatie
Voorstelling kappers en pedicures
Verhuis naar Rosendaelveld/Hof van Egmont 2
Hitteplan
Evaluatie zomeractiviteiten
Vragen en opmerkingen van bewoners
Er waren in totaal 47 bewoners en familieleden op 4 verschillende bewonersraden
aanwezig. De aanwezigheid is iets minder dan bij vorige bewonersraden.
Corona:
Opnieuw corona info gegeven. Bewoners zijn blij dat familie terug op de kamer mag
en dat ze terug buiten mogen onder begeleiding. Ze zijn over het algemeen tevre
den van het verloop de voorbije 6 maanden. Ze zijn blij dat de maatregelen werden
versoepeld.
1 bewoner vindt het jammer dat bewoners van het domein mogen en dat familie
welkom is in de cafetaria terwijl de coronacijfers enkel maar stijgen.
Het is moeilijk om al de veranderingen te kunnen volgen, niet iedereen is op de
hoogte ook al wordt het geprint.
Het is een zware periode, sommige bewoners vragen ook aan hun familie om niet te
komen zodat geen van beide partijen een risico kan oplopen.
Er wordt gevraagd om afstand te houden tussen bewoners van andere afdelingen.
Masker goed opzetten als het gebouw verlaten wordt. Extra aandacht voor de
handhygiëne.
Maaltijden en maaltijdgebeuren
in aanwezigheid van Maarten of Ineke van Sodexo
Warme hap op donderdag valt goed in de smaak.
Pick-nick, tomaatgarnaal, paling in ’t groen (chef on tour), warme hap op donder
dagavond vielen allemaal in de smaak.
Er zijn al een aantal suggesties gekomen voor de chef on tour ( gerookte forel of
zalm, scampis, ribbetjes).
Over het algemeen is men tevreden maar toch enkele puntjes: De koffie is soms te
straf en niet warm genoeg, Meer groenten bij het middagmaal, variatie in groenten
is ook niet groot. De soep is soms te veel gekruid en soms weer te slapjes.
In het restaurant vindt men te veel tijd tussen soep en hoofdgerecht.
Vraag naar zachte fruitsoorten.
De aardappelen zijn vaak al koud voor ze geserveerd worden. Maarten raadt het
personeel aan om een stolp te gebruiken.
In de winter kan er zowel pap en soep op vrijdag gevraagd worden.
Voor sommige bewoners zijn de frieten te groot. Maarten gaat er een afwisseling in
brengen.
Er stond geen rabarber op het menu deze zomer, ook geen vissoep en pannenkoe
ken. Op de afdeling werd wel rabarber-confituur gemaakt.
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BEWONERSRAAD
Voorstelling kappers en pedicures

Bewoners hopen dat hun eigen pedicures en kappers snel mogen terugkomen.
Er wordt ook gezegd dat ze tevreden zijn over het aanbod van de kappers nu.
Er werd met veel lof over pedicure Ilona gesproken
Verhuis naar Roosendaelveld/Hof van Egmont 2:
De bewoners hebben vooral vragen of ze ook van kamer moeten verhuizen als de
anderen vertrokken zijn naar Rozendaelveld. Sommige hopen dat er toch een aan
tal personeelsleden en bewoners bij hun kunnen blijven.
Bewoners geven aan dat ze blij zijn dat de zorgflats groter en met een eigen badkamer
zullen zijn. En dat er verduistering/zonnewering aan de ramen aanwezig moet zijn.
Hitteplan
Sommige bewoners hebben schermen laten meebrengen door hun familie om aan
de ramen te bevestigen: dit kan wel enkel op het middelste raam anders
krijg je de zijramen niet goed meer open en toe. Extra koude schotels was goed.
De watermeloen en de ijsjes deden deugd. Sommige bewoners vinden de ijsthee niet zo
lekker. Een ventilator en waterspray brachten hier en daar ook soelaas.
Evaluatie zomeractiviteiten
Voor ieder wat wils – mooi aanbod geweest.
Qua dagbesteding zit het goed, bewoners vinden het leuk dat er verschillende
zomer-activiteiten werden georganiseerd. Bewoners vinden het fijn dat ze vaker de
afdeling mogen verlaten om aan de overkoepelende activiteiten beneden deel te nemen.
Bewoners zouden het leuk vinden om een herfstwandeling te maken.
De zomerfit is niet te vergelijken met de gymantiek die het jaar door wordt gegeven.
Er wordt voorkeur gegeven aan de manier waarop de wekelijkse gymnastiek gegeven
wordt.
Najaarsprogramma
Thema’s overlopen. Even stil gestaan bij de kerstperiode en dat er veel afhankelijk
zal zijn van de richtlijnen die periode. Bewoners met weinig familie zijn er sowieso al
voorstander van om feestje op de afdeling te vieren.
Opmerkingen bewoners:
GSM-gebruik: Veel jeugd, gsm-gebruik mag maar niet ten koste van de bewoners. Bv als
iemand drank vraagt. Sommige medewerkers komen binnen met de gsm in hun hand en
duurt de ganse dag.
Als iemand nabij de leefruimte op sterven ligt wordt door sommige bewoners meer res
pect gevraagd vb. niet luid praten. Als dit gebeurt in de nabijheid van een gemeenschap
lijke ruimte dan is dan niet zo evident voor de medewerkers en andere bewoners.
Muziek: niet alleen kiezen voor liedjes van toen, ook moderne Engelstalige liedjes mogen
aan bod komen en kennen we want horen we op TV – radio en klinken ook goed.
Live piano op de afdeling valt wel goed in de smaak.
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FA M I L I E F E E S T E N

We hadden jullie graag in deze Apropo geïnformeerd over de
jaarlijkse familiefeesten.
Gezien de omstandigheden weten we momenteel nog niet of en
wanneer deze zullen kunnen plaats vinden.
We denken er wel over na op welke manier we de feesten onder een
andere vorm kunnen organiseren.
Bedankt voor jullie begrip.
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P U Z Z E LT I J D

OEP Z’N MECHELS
Ken je deze dialecte woordjes nog?
Teken dan een cirkel rond de juiste nederlandse benaming.
Almenak

kalender – huisraad - lampenkap

Begankenis

veel volk - veel drukte – veel verkeer

Boeksering

kabeljauw – pladijs – bakharing

Boesjkammerree

schommel – glijbaan - zandbak

Bougjere

bewegen – lopen - fietsen

Cente

geld – bank - verdienen

Frak

gilet – broek - jas

Jeirbees

framboos- aardbei - stekebees

Jummenas

wandelen – joggen - turnen

Kalpein

boekentas - rugzak - valies

Knoesel

scheenbeen – pols - enkel

Patteike

gebakje – vlaai – mep rond je oren

Poempeer

ziekenwagen - brandweer - politie

Pontkoek

peperkoek – Petit beurreke – boudoirreke

Tuttefrut

zuurtje – kauwgom - karamel

Verneet

vergiet – kostelijk - gratis

Zen kallot

pruik - zijn haar – zijn muts

Zjat

tas – kom – bord
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P U Z Z E LT I J D

VROEGER of LATER


Wanneer startte de reeks “Familie” op VTM.

VROEGER

LATER

De reeks “Thuis” dat elke ook alle dagen op TV te zien is startte in 1995?


Sven Nijs werd geboren op 17 juni 1976.

Tom Boonen op 15 oktober , van welk jaar?



VROEGER

LATER

De Amerikaan Neil Armstrong landde voor het eerst op de maan in 1969.

Wanneer brandde den “Innovation” af in Brussel?


LATER

Eddy Merckx won de Tour de France in 1969.

In welk jaar won Jacques Anquetil?


VROEGER

VROEGER

LATER

De film “Gone with the Wind” werd in 1939 genomineerd met 13 Oscars.

In welk jaar kwam de film “Singin’ in the Rain” uit?

VROEGER

LATER

In welke maand viert men “Liefdekesdag” = Valentijnsdag?
VROEGER

LATER



Op 4 oktober van elk jaar is het “Dierendag”.
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HARMONIE VAN HET ARSENAAL
Aan U allen, beste vrienden

De maand november is op komst, en brengt zoals ieder jaar op de 3de zondag
van de maand de Feestdag van de Grootouders, of feest voor de personen
van de derde, de vierde en de vijfde leeftijd mee.
Het verheugt ons, dit te mogen, maar ook
te kunnen doen, daar iedere jaar elk lid
van de harmonie U zijn zondagvoormiddag
gratis en vrijwillig schenkt als gebaar en U
onder de vorm van muzikale noten bloemen voor de gelegenheid brengt.
De samenwerking van de vereniging De
Derde Leeftijd, Mechelen en de Harmonie dateert van 1960, en zonder onderbreking komen wij dit jaar voor de zestigste maal. Wij hopen dat ons initiatief zal
blijven bestaan, wat de toekomst ook brengt.
Maar...omwille van de verplichte richtlijnen van de regering, en omdat wij U allen tegen het coronavirus willen beschermen, zal dit jaar de viering niet in
november 2020 plaats vinden maar in januari 2021 voor zo ver dit mogelijk zal
zijn. Wij zullen dan ook niet alleen de feestdag van de Grootouders vieren
maar eveneens de overwinning tegen het virus.
Beste vrienden, wij danken U allen voor uw begrip maar begrijpen eveneens de
richtlijnen van de regering in hun strijd tegen het virus, vandaar ook laat ons hopen dat wij het coronavirus de baas worden.
Wij nemen de gelegenheid ten bate, om Mevrouw Ria Martens, de directrice, alsmede persoonlijk, elke medewerker van het Hof van Egmont en persoonlijk
elk lid van de Harmonie, nogmaals te bedanken voor hun prachtige medewerking in het jaarlijks wellukken van de viering van de Feestdag van de Grootouders.
J.Leclef

PRIKBORD
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NIEUW PERSONEEL

An De Smet

Patricia Cosma

Medewerker keuken

Zorgkundige A 3-4

GEBOORTE
Cathy Flies is mama geworden
van een zoon ISAI

Femke Brusselmans is mama geworden
van een dochter ALICIA

Lien Clissen en Vincent Van Gorp zijn
fiere ouders geworden van een zoon
TEO

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


VAN DEN HEUVEL Lisette

kamer 277



HENDRICKX Anna

kamer 313



VAN ESPEN DOROTHEE

kamer 081



DE VLEESCHOUWER Emerantia

kamer 203



VOET THEOFIEL

kamer 181



VAN RIET Maria

kamer 506



FELS Maria

kamer 083

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 NOVEMBER 2020 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: VRIJDAG 13 november 2020
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: VRIJDAG 13 november 2020
IN DE NAMIDDAG

LIFESTYLE
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PUZZEL — VOEDSEL VOOR DE GEEST
Vind je de naam van de voedingsmiddelen die hier omschreven worden.
Voedingsmiddelen die je hersenen gezond houden.









Het is zwart van kleur, heel lekker en smelt in je mond.
Het zijn verschillende kleuren, heel gezond, je eet het bijna alle dagen in je hoofdmaaltijd.
Het ziet bruin, het heeft een huisje, het groeit aan een boom,
vooral in de herfst en het ziet eruit als hersenen.
Het ziet zwart, groeit aan bomen, het wordt gebrand en is heel lekker om te drinken, met of zonder….
Het zwemt en is vet (onverzadigde vetten), heeft schubben en het
wordt verkocht op de markt.

LYFESTYLE
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VOEDSEL VOOR DE GEEST

De hersenen
De cellen in de hersenen bestaan voor het grootste gedeelte uit vet, dus zorg voor
een goede aanvoer van vetten. Dit zijn onder meer de vetten uit vette vis zoals haring, makreel, sardines of zalm. Verzadigde vetten als roomboter en cocosolie zijn
een basis voor een goede hersenwerking in balans met de andere vetten zoals
omega-3/6/9. Neem liever geen omega-6 vetten omdat wij door granen en graan
gevoerde dieren hier al een voerschot aan hebben. Omega-6 rijke oliën zijn zonnebloemolie, sojaolie, slaolie, pindaolie en rijstolie. Beperk dit zoveel mogelijk. Kies
daarvoor in de plaats voor onverhitte olijfolie. Als je extra wilt supplementeren kan
krillolie en gefermenteerde levertraan een goede aanvulling zijn.
2. Vitaminen & mineralen
Wanneer de basis is gelegd met goede vetten is het belangrijk de hersenen te
voorzien van de juiste vitaminen en mineralen. Met name de B vitamines zijn zeer
belangrijk voor een goed geheugen en magnesium voor de prikkeloverdracht tussen de zenuwen. Het is goed om te kiezen voor biologische verse groenten en fruit
voor de vitamines. Eventueel kan het goed zijn om ongeraffineerd zeezout toe te
voegen aan het drinkwater waardoor het lichaam wordt gemineraliseerd.
3. Water drinken
Om een heldere geest te krijgen en te behouden is het belangrijk dat je lichaam
zich goed kan ontdoen van gifstoffen. Door voldoende water te drinken kan er optimale stroming van alle lichaamsvloeistoffen plaatsvinden waardoor het lichaam
zich continu kan ontdoen van gifstoffen. Kies voor ongeraffineerd zeezout. Door
dit toe te voegen aan het drinkwater wordt het lichaam gemineraliseerd en blijft
het elektrolytengehalte in het lichaam op peil. Elektrolyten zijn van essentieel belang voor de zenuwgeleiding, ook in de hersenen.
4. Antioxidanten
Vrije radicalen ontstaan door verbranding van zuurstof en ze kunnen in sommige
gevallen schade aanbrengen in het lichaam, ook in de hersenen. Antioxidanten
voorkomen dit en helpen het brein jong te houden. Diverse kruiden hebben een
zeer sterke antioxidantwerking, maar ook groene thee en pure chocolade. Zorg dat
je deze veel binnenkrijgt, want zo verjong je echt je brein.
5. Darmen gezond, hersenen gezond.
Er is de laatste jaren ontzetten veel bekend geworden over de relatie tussen de
darmen en de hersenen. Enkele basisstoffen voor de neurotransmitters worden gevormd in de darmen. Daarnaast bepaalt de gezondheid van de darmen de opname
van voedingsstoffen nodig voor een goede hersenwerking en bepaalt het ook welke slechte stoffen de bloedbaan binnenkomen die er niet thuis horen. Je kan je
darmen gezond krijgen door het eten van zo min mogelijk suiker, granen, alcohol
en melkproducten en het eten van meer vis, vezels en bladgroen.
5. Je bent wat je eet
Zorg dat je kwalitatief goed voedsel binnenkrijgt, zo onbewerkt mogelijk. Fabrieksvoedsel en additieven belasten het lichaam en de hersenen. Zo kan de smaakversterker E621 de hersenen binnenkomen en daar de nodige schade aanrichten.
1.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER NOVEMBER

Maand november
Voedsel voor het brein

Alle activiteiten hebben plaats op de afdeling.
Raadpleeg het programma voor de data

De mikmachine
Door coronamaatregelen kunnen de data afwijken
Opdrachten voor het brein
Maandag 2 november: niv I
Dinsdag 3 november: C 3-4
Woensdag 4 november: C 5-6
Maandag 9 november: kiné
Donderdag 12 november: onthaal
Vrijdag 13 november: keuken
Maandag 16 november: boekhouding
Dinsdag 17 november: MBW
Woensdag 18 november: A 6
Donderdag 19 november: A 5

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER NOVEMBER

Fijn dat ik
dat nog weet.

Hoger-lager

Spreuken
Gezegden

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER NOVEMBER

De oude
doos

Master mind

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER NOVEMBER

Café Royal
O p m a a n d a g 3 0 n o ve m b e r

De bewoners die jarig zijn
g e t r a k t e e r d o p e e n l e k ke r st u k
betalen hiervoor 3 euro.

in november worden
b i sc u i t . De n i e t - j a r i g e n

Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d i n s d ag 2 3 n o ve m b e r 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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DEMENTIE : VERGEET– ME—NIET

Maandag 23 november 2020

omdat de Corona-maatregelen niet toelaten om
ons praatcafé dementie op traditionele wijze te
organiseren kiezen wij ook in november voor een

virtueel praatcafé dementie
23 november 2020
Dementie – dementievriendelijk
dementie en leven
Aanvang: 19.30 uur

Voor meer info en inschrijven:
Hilde De Weerdt: 0477 / 96 99 37
www.mechelen.be/tmonument

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 ?
Vanaf heden starten wij met cake bakken: 2 keer per maand
Standaard bakken wij vanille cake en een SPECIALLEKE.
CAKE VAN DE WEEK:

PRIJS

10 november:

cake

prijs hele cake

€ 6.00

24 november:

cake

prijs halve cake

€ 3.00

Waar bestellen en afhalen: in het ergo lokaal
Wanneer bestellen: ten laatste de voorgaande vrijdag
Betaling bij afhaling.

Crea: schilderen,
kalligrafie, kunstig
schilderen, ...

Zo zelfstandig mogelijk
functioneren

Donderdagnamiddag:
5,12 en 19 november vanaf 14 uur
Heb je geen ervaring, maar wil je toch
creatief aan de slag, kom dan zeker
eens langs op één van deze data, dan
zoeken wij voor jou een activiteit op
maat!

Zitnetbal

Creatief samenzijn

Op vrijdagvoormiddag:

Op woensdagvoormiddag:

Om de twee weken op 6 en 20
november van 10 uur tot 11 uur

Kom samen kleuren op
4,18 en 25 november
Van 10 uur tot 11 uur

BIJZONDERE ONTMOETING

20

D A G B O E K U I T S E V E T T I J A RV I 2 7 F E B R U A R I — 8 M A A R T 2 0 0 6

21

BIJZONDERE ONTMOETING

D A G B O E K U I T S E V E T T I J A RV I 2 7 F E B R U A R I — 8 M A A R T 2 0 0 6

BIJZONDERE ONTMOETING

22

D A G B O E K U I T S E V E T T I J A RV I 2 7 F E B R U A R I — 8 M A A R T 2 0 0 6

23

BIJZONDERE ONTMOETING

D A G B O E K U I T S E V E T T I J A RV I 2 7 F E B R U A R I — 8 M A A R T 2 0 0 6

TERUGBLIK
S A M E N V E E R K R A C H T I G E WA N D E L I N G
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TERUGBLIK
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H E R F S T D E C O R AT I E

SMOUTEBOLLEN

TERUGBLIK
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EEN ONTBIJT AAN HUIS BEZORGD
BEDANKT VRIJWILLIGERS

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
H. Speecqvest 5
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e-mail: ria.martens@zbrivierenland.be
website: www.hofvanegmont.be
facebook: Zorgbedrijf Rivierenland
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Fax: 015/41.03.32

