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De maand augustus komt eraan!
We beginnen aan de maand augustus,
dat betekent dat de zomervakantie al in
de helft is voor de schoolgangers
dat betekent dat voor velen hun
hardverdiende, zo lang naar verlangde,
vakantie er al op zit
dat betekent Moederdag
Ook hier in WZC Familiehof gaan we bij
deze mooie feestdag even stilstaan.
Alle vrouwen onder jullie zullen
verwend worden met een geschenkje.
Daarbovenop kan iedereen op
maandag 17 augustus komen genieten
van een leuk optreden.
Waarom we stilstaan bij Moederdag
verklaart de volgende tekst:
Een bloem voor mam.
Een bloem voor iedere dag.
Bloemen voor het leven dat je mij ooit
gaf.
Kelly
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Een terugblik op juli
Tour de France fête
Ondertussen is de Tour gedaan, maar op 14 juli vierden wij hier een
Tour de France feest. Alle residenten mochten hieraan deelnemen.
Je kon gans de namiddag sjoelen, quizvragen over de Tour
beantwoorden en fietsen zoals een echte coureur. Als beloning was
er een hapje, een drankje en bananentaart. Alles stond in het teken
van de gele trui, de groene trui en de bollekes trui.
Na het feest werd ook onze winnaar bekend gemaakt! Vic Geurs
had de meeste punten verzameld bij de 3 verschillende spelletjes
en kreeg van ons een lekker snoeppakket!
Nogmaals proficiat Vic!

Mosselen eten
Al enkele residenten konden
genieten van de heerlijke
mosselen van "De Zeester" aan
het strand van Sint Anneke.
Deze keer waren er ook veel
familieleden, kleinkinderen en
achterkleinkinderen die ons
vergezelden. Er werd dan ook
veel gebabbeld en genoten. Het
was zelfs weer om even over de
dijk te wandelen. In één woord:
ZALIG!

Uitstap Bar Laar
Gezelligheid ten top! Met enkele
residenten gingen we iets drinken in
het vroegere kasteel van
Ravenstein. We konden ons
neervlijen in gemakkelijke zetels
vlak naast het water. Er werd ronduit
gepraat en verhalen van vroeger
boven gehaald! Het was super leuk,
hopelijk kunnen we
volgend jaar weer
eens van de partij
zijn.
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Een vooruitblik op augustus
Optreden danskamp Schelle
Op vrijdag 17 juli toonde de Schelse jeugd ons hun
danstalenten in de cafetaria. Het was de moeite!
Op vrijdag 7 augustus is er een tweede groep die in ons
woonzorgcentrum hun generale repetitie houdt.
Omstreeks 10 uur staan zij voor ons klaar om te laten zien wat
ze op 1 week tijd geleerd hebben. Iedereen is welkom!
Optreden Moederdag
Misschien kan u het zich nog herinneren, in augustus 2013
kregen we bezoek van de artiesten Jefke Do en Stafke Re. Het is
een muzikaal duo waarbij humor centraal staat. Deze
accordeonspeler en zingende drummer brengen vooral Vlaamse
meezingers.
Op maandag 17 augustus 2015 zijn ze hier weer present ter ere
van Moederdag. Ze beginnen hun show om 14 uur in de
cafetaria! Wees in vorm want ze vragen af en toe assistentie uit
het publiek! Ambiance verzekerd!!!

Ijssalon
Wie kan er 'nee' zeggen tegen een overheerlijk ijsje?
Niemand toch!
Daarom organiseren we op donderdag 20 augustus een ijssalon.
Er zullen verschillende coupes voor u klaarstaan! Wees welkom
vanaf 14 uur in de cafetaria en breng maar iedereen
mee die graag snoept!
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Data om te onthouden
Snoepkar : woensdag 12 augustus en dinsdag 25 augustus in de
namiddag
Boekenkar : dinsdag 18 augustus in de voormiddag
Markt van Aartselaar : vrijdag 14 en 21 augustus in de voormiddag

Wat mag je zeker niet missen

Uitbreiding WZC
Inmiddels is het huis op de Provinciale Steenweg 321 afgebroken en
zijn we reeds gestart met een nieuwe fase.
In dit stuk zullen er 4 kamers worden bijgebouwd waarvan
er drie kamers worden ingevuld als een 2persoonskamer
én een extra lift.
De einddatum voor dit alles wordt voorzien rond
maart 2016.
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Facebook
Je kan ons vanaf heden terugvinden op Facebook.
Woonzorgcentrum Familiehof
Assistentiewoningen Den Biezerd

Onze postbus
Aan het onthaal vind je vanaf april een postbus genaamd

" POSTBUS FAMILIEHOF"
Wat mag je daarin kwijt?
Wel, alle opmerkingen, klachten, suggesties, vragen,
informatie enzoverder. Vergeet zeker niet uw naam te
vermelden, zo kunnen we uw klacht individueel
opvolgen, uw geniaal idee loven en uw vragen
persoonlijk beantwoorden!

Cafetaria
Vanaf 1 juli gaan de prijzen van de cafetaria
omhoog. De nieuwe prijslijst zal uithangen aan
de toog.
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Een resident vertelt
De vakantie is halfweg.
Veel mensen moeten nog op vakantie vertrekken of hebben hun
vakantieherinneringen al op zak.
We spraken met Roger Van Hoey en Francine Lambrechts ( kamer
B105) over hun vakantie vroeger én nu.
Hendrik: "Zijn jullie veel op vakantie geweest? En wat waren zoal
jullie favoriete bestemmingen?"
Roger en Francine: "Elk jaar gingen we wel eens op reis, vaak was
dat naar het buitenland zoals Frankrijk, Spanje, Zwitserland of
Oostenrijk. We vulden onze dagen met wandelen. Vooral in
Zwitserland en Oostenrijk was dit de moeite.
We probeerden elk jaar af te wisselen qua vakantiebestemming. Als
we in België bleven, gingen we vaak naar de zee, daar hadden we
een vaste plaats waar we altijd naartoe gingen, een klein hotelletje in
De Haan.
Toen we wat ouder waren, was het bedevaartsoord Lourdes onze
bestemming. Die reis maakten we onder de begeleiding van
Ziekenzorg.
Nu we in Familiehof verblijven maken we geen grote reizen meer
maar gaan we nog elke zomer (en soms ook lente, winter en herfst)
een paar dagen logeren bij 1 van onze dochters in de Limburg. Daar
zitten we veel buiten in de tuin en genieten we van lekker eten.
Hendrik: "Heb je nog enkele tips of aanraders voor mensen die op
vakantie gaan?"
Roger en Francine: "Wees voorzichtig met uw portefeuille en
fototoestel. Hou je spullen altijd vlakbij jou en in het zicht. Maar
vooral: geniet van je vakantie en maak er iets moois van!
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Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners
Roelandts Freddy : kamer B201
Van Damme Mariette : kamer B201
Claes Alice : kamer A205
De Meyer Madeline: kamer A219
Anneessens Germaine : kamer A220
Welkom in je nieuwe huis!!!
Kijk zonder zorgen naar elke nieuwe morgen
want genieten van je oude dag,
is iets dat in ons woonzorgcentrum mag!!!

Weetjes van de maand
Vanaf augustus zullen de
schilderwerken van onze
bewoner/kunstenaar Roger
Van Hoey tentoongesteld
worden in WZC Familiehof

Iedere donderdag kan
je een uurtje Taichi
komen volgen in het
kinelokaal.
Dit gaat door van 14u
tot 15u.

In juli hadden we te maken
met de warmste dag van
het jaar én de warmste dag
sinds 1901!
Op naar augustus!!!
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Bewonerspagina

Overlijdens

Verjaardagen!
We namen met spijt in het
hart afscheid van enkele
dierbare bewoners. Ook zij
krijgen een plaatsje op deze
bewonerspagina zodat we
hen niet vergeten.

Van Reeth Josephina
89 jaar
† 12/07/2015

Ceulemans Jeanne
83 jaar

Op deze pagina zetten
we graag onze jarige
bewoners in de kijker.

Vaes Anna
Van Engelgem Lea
Geurs Vic
Lambrechts Francine
Goossens Jossette

89 jaar  05/08
88 jaar  06/08
86 jaar  08/08
84 jaar  20/08
84 jaar  23/08

† 26/07/2015

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op vrijdag 28
augustus in de
cafetaria om 14.00 uur.
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Schelle: parel aan de Rupel
Wanneer men Schelle bereikt
vanuit Hemiksem, dan moet
men eerst de Vliet over via de
Molenbrug.
De brug was tot in 1871 van
hout en bij het oversteken
ervan betaalde men tolgeld.
De nabijgelegen watermolen
lag net buiten de abdijmuren.
De abdij was eeuwenlang de
eigenaar van de
molenaarsfamilie maar in de
20ste eeuw kwam de molen in
privebezit.
De Vliet was ook belangrijk voor het vervoer van goederen naar ons
dorp. Schuiten vol bier, aardappelen, mosselen, kolen, enz. legden
aan in "de hamer". Amer verwijst naar een aanlegplaats bij een rivier.
Daarom ligt er aan de kerk nog steeds de Hamerstraat.
Rond 1927 werd de aanlegplaats omgevormd tot een heuse
scheepswerf Jacobs en kinderen.
Einde jaren '70 begon echter de malaise in de scheepsnijverheid.
Momenteel is het nog afwachten wat de finale bestemming zal zijn
van deze historische plaats. Kwatongen spreken zelfs van een
jachthaven achter de kerk. Maar eenvoudig kan dit niet zijn temeer
omdat de Vliet nu is afgesloten van de Schelde.

Stefan
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Algemene weetjes
Neem zeker eens een kijken op onze website:
www. familiehof.be
Er staan al heel wat foto's op van onze
animatieactiviteiten van 2015!

Wanneer de was door de familie
gereinigd wordt en u heeft een
nieuw kledingstuk om aan te
doen, moet dit eerst afgegeven
worden aan het onthaal zodat
dit gelabeld kan worden.
Wanneer de was door de
wasserij gereinigd wordt, mag u
dit nieuwe kledingstuk reeds
aandoen. Het wordt in de
wasserij gelabeld op uw naam
wanneer dit gewassen wordt.
Contact opnemen
Neem voor meer informatie over onze diensten
contact met ons op:
WZC Familiehof
03 887 00 19
info@familiehof.be
Zelf zin om mee te werken aan dit krantje? Je
kan je ideeën en suggesties mailen naar:
ergo@familiehof.be
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Bewonersenqûete
Een jaar geleden, in 2014, werd er een groot onderzoek gedaan
naar de tevredenheid van zowel bewoners als familieleden.
Allereerst wil het volledige team van Familiehof iedereen bedanken
die hieraan heeft deelgenomen. Met jullie feedback kunnen wij het
nog beter doen. Want zoals ze zeggen, stilstaan is achteruitgaan.
Van alle bewoners mochten we 35 ingevulde enquêtes terug
ontvangen, dit is zo’n 44%. Van de familieleden ontvingen we er
iets meer, namelijk 51%.
We hopen dat dit aantal nog gaat blijven stijgen de komende jaren.
Hieronder vinden jullie enkele resultaten van de enquête terug:
• Vanuit de vragenlijsten merkten we op dat het zowel voor
familieleden als bewoners niet altijd even duidelijk is bij wie ze
terecht kunnen voor een klacht.
Indien men een klacht, suggestie of reparatie wil melden dan kan
dit gebeuren via het klachtenformulier dat te vinden is in de
inkomhal. Je kan dit deponeren in de ‘Postbus Familiehof’ of
overhandigen aan iemand van het personeel. Zij zullen er dan voor
zorgen dat uw klacht behandeld wordt.
• Iedere bewoner heeft een aandachtspersoon, dit is iemand van
het personeel waar de bewoner steeds terecht kan voor een
praatje, of om iets extra te betekenen.
We merken dat er heel wat bewoners en familieleden niet wisten
wie dit was. We hopen een positieve evolutie te zien bij de
volgende bevragingen. Ben je toch niet helemaal zeker wie je
aandachtspersoon is? Vraag het dan gerust aan iemand van het
personeel.
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Bewonersenqûete

• Er werd ook gevraagd naar jullie mening over de omgeving van
het woonzorgcentrum. Enkele suggesties die hier aan bod kwamen
is meer groen. We kunnen jullie vertellen dat we hier volop mee
bezig zijn, de tuinen zullen wat meer aangekleed worden.
• Weten jullie niet zo goed wie onze hoofdverpleegkundige is? Wel
hier is even een hulpmiddel.
Hier nog even onze andere verantwoordelijken op een rijtje.

Hoofdverpleegkundige
Inge

Adj.
Hoofdverpleegkundige
Afdeling 1
Monique

Adj.
Hoofdverpleegkundige
Afdeling 2
Kim

• Bijna de helft (43%) van de bewoners deelt de mening dat er niet
snel genoeg wordt gereageerd op een beloproep. We willen hierbij
vermelden dat we ons uiterste best doen om zo snel als mogelijk te
reageren op beloproepen.
• De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de animatie
werking. Nu ook Zora in ons midden is hopen we hier nog
beter op te scoren in de toekomst.
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Lachen is gezond

Er komt een man bij de dokter met een briefje en daarop staat: Ik
kan niet praten.
Oke, zegt de dokter, leg uw hand maar op de tafel. En dat doet de
man.
De dokter pakt een grote hamer en slaat op de hand van de man.
AAAAAAAHH!!! roept de man.
De dokter zegt: Goed zo, morgen leren we de B.
Twee tachtigers Louis en Simon zitten op een bank in het park.
Zegt Louis opeens: Ik heb zin in een cremmeke!
Simon: " Ik zal ze gaan halen, wat wil je van smaak?"
"2 bollen chocolade en jij?"
 "Voor mij twee vanille?"
Antwoordt Louis: " Je zou het beter opschrijven, want je gaat dat
zeker vergeten!"
"Maar nee: de ijskar staat hier vlak voor ons"!
"Schrijf het op, want je gaat het vergeten, zeg ik u!"
"Nee, nee ik ga juist niks vergeten!"
Simon staat grommelend recht:
"Twee chocolat, twee vanille... twee ch?"
Na een lang kwartier komt Simon terug met twee braadworsten
en twee pakjes friet.
Zegt Louis "En waar is de mosterd ? " "Gedoeme, vergeten !"
"Zie je wel dat je dat moest opschrijven !"
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