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Het "normale" leven begint terug
September is de maand dat de
kleinkinderen en achterkleinkinderen
terug naar school gaan.
Het “normale” leven begint terug. De
boekentassen moeten weer gemaakt
worden en de kindjes moeten weer op
tijd in hun bedje.
De meeste personeelsleden zijn op
vakantie geweest en hebben hun
batterijen weer kunnen opladen. Zij
hebben weer een rugzakje met mooie
herinneringen waar ze aan kunnen
terugdenken.
Ook in WZC Familiehof zal er hier en
daar wat veranderen.
Er komen een aantal nieuwe gezichten
bij en de werkzaamheden aan het
nieuwe gebouw gaan goed vooruit.
September is voor ons ook de maand
om nog een aantal uitstappen te doen.
We kijken natuurlijk wel reikhalzend uit
naar de dansnamiddag die wordt
georganiseerd door de seniorenraad
van Schelle.
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Een terugblik op augustus
Optreden Moederdag
Op maandag 17 augustus vierden we Moederdag met een optreden
van “Jefke Do en Stafke Re”. De twee mannen uit de Kempen
brachten liedjes van vroeger, maar met een grappige twist. Zo was er
ons Marie (de strooien pop) of ze verkleedden zich. Ze brachten
enorm veel ambiance. Ook het publiek moest er aan geloven. Zij
kregen muziekinstrumenten die ze mochten bespelen of ze moesten
eens een polonaise dansen. De sfeer zat er goed in! Residenten en
familieleden zongen mee uit volle borst. Aan de lachende gezichten
konden we zien dat het zeker in de smaak viel.
Ijssalon
De zomer… dit doet ons denken
aan heerlijk warm weer en daar
horen dan weer ijsjes bij. Zo
was er 20 augustus een ijssalon
in de cafetaria. Iedereen was
van harte welkom om een ijsje
te komen eten. Er was keuze uit
een coupe met verse aardbeien,
een coupe bresilienne, een
coupe dame blanche en een
coupe advocaat. En bovenop
dat lekkers hoorde natuurlijk
nog wat slagroom. De opkomst
was groot en de ijsjes hebben
weer gesmaakt.

Vlaamse kermis
De Vlaamse kermis ging door in de
leefruimte. Alle residenten van de
leefruimte konden proeven van een
lekkere suikerspin, zoals vroeger
werd gegeten op de kermis. Vele
familieleden en personeelsleden
kwamen eens een kijkje nemen want
de geur van de lekker zoete
suikerspinnen was tot in de gang te
ruiken. Ondertussen konden de
residenten van de leefruimte ook
mee sjoelen en genieten van de
kermismuziek die op de achtergrond
speelde.
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Een vooruitblik op september
Woensdag 9 september: Uitstap kinderboerderij Bornem
Op 4 oktober is het werelddierendag, daar gaan we niet op wachten,
een maand eerder gaan we naar de kinderboerderij van Bornem. Niet
enkel om naar de dieren te kijken, maar vooral om te genieten van
een ambachtelijk gemaakt ijsje, chocomouse of rijstpap. Het is er
allemaal om ter lekkerst.
Residenten van de leefruimte zullen hiervan kunnen genieten. Bij
deze ook een warme oproep aan hun familie: wie die dag tijd heeft
om mee te gaan mag zich tot het animatieteam wenden.
Donderdag 10 september: Bezoek leerlingen SintLutgardisschool
Naar goede gewoonte komen de leerlingen van het 3de leerjaar op
bezoek. Zij komen jullie vragen stellen over hoe het voor jullie was
om naar school te gaan.
Zo kunnen ze vergelijken met hoe de scholen er vandaag de dag
uitzien.
Donderdag 17 september: Mosselen eten op Sint Anneke
De 3de en laatste keer dit jaar. De zomer is weer voorbij gevlogen,
maar we hebben er van genoten.
Het is de beurt aan de laatste groep van residenten die zich hiervoor
hadden opgeschreven.
Voor meer info kan je altijd terecht bij iemand van het animatieteam.
Donderdag 24 september: Dansnamiddag Schelle
De seniorenraad van Schelle organiseert een dansnamiddag in de
kantine van Schelle Sport. Er word drank en muziek voorzien, en de
dansvloer is vrij voor iedereen. Een echte thé dansant dus, maar
dan in de namiddag.
Smeer de beentjes maar al in.
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Data om te onthouden
Snoepkar : dinsdag 15 september in de voormiddag
Boekenkar : woensdag 9 september en dinsdag 22 september in de
voormiddag
Markt van Aartselaar : vrijdag 11 september in de voormiddag

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.
Ook in de Witte Gevelstraat zijn ze met de afbraakwerken begonnen.
De 3 huizen tussen onze 2 reeds bestaande uitgangen, worden
afgebroken. Nadien komen er daar nog verschillende kamers en
zitplaatsen bij zodat we een verbinding krijgen tussen de B blok en
de Cblok. Dit zal enige tijd in beslag nemen maar we zijn in blijde
verwachting.
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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 sinds 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 werden de prijzen van de cafetaria
verhoogd. De nieuwe prijslijst hangt uit aan de
toog.
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Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners
De Buyser Alina : kamer B101
Smet Alfonsine : kamer B107
Mariën Francois : kamer B202

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
Op 5 september trouwt onze
collega Linda Van Gaelen
(zorgkundige). We wensen
haar een fantastische dag
toe!

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

Er starten op 1 september
een 5tal nieuwe collega's.
Wij wensen hen veel
werkplezier toe!
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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.

De Meyer Marcelina
89 jaar
† 01/08/2015

Huych Jeanne
86 jaar
† 07/08/2015

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

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

Cools Annie
Van den Bruel Magda
Van Linden Jan
Vinck Jacqueline
Van Hoof Karel
Buelens Philomene
Verelst Louisa
Van Achter Maria
De Ridder Gemma

82 jaar  02/09
67 jaar  05/09
90 jaar  06/09
73 jaar  07/09
92 jaar  09/09
90 jaar  14/09
82 jaar  20/09
83 jaar  21/09
87 jaar  21/09

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op vrijdag 25
september in de
cafetaria om 14.00 uur.
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Schelle: parel aan de Rupel
Op de rupeldijk treffen we het kasteel van Thienpont, het gebouw
waar vroeger de rechten, de tol of de belastingen werden betaald
voor de goederen die langs de Rupel werden vervoerd. Naast het
Tolhuis zien we de herberg oud Tolhuis eertijds een visserskapel en
100m verder ligt de Tolhuishoeve, nu een restaurant.
Het tolkantoor was een zeer
winstgevende zaak en vormde
samen met het veerhuis een
bijzondere eigendom dat
steeds in handen was van
machtige heren. En omdat
het veer in de middeleeuwen
een belangrijke
verbindingsweg was
naar KleinBrabant en
Dendermonde.
Het oudere tolhuis (kasteel Ten Essche) was meermaals betrokken in
de verdediging van de rupelmonding die de toegangspoort is naar
Mechelen of Brussel. Het tolkantoor werd dan herschapen in een fort
en kwam telkens zwaar beschadigd uit het strijdtoneel. In de tuin van
het kasteel liggen nog restanten van de hofgrachten van het
vroegere kasteel Ten Essche. Het huidige gebouw is ontdaan van
zijn geverfde kalkmuren en laat nu de rode baksteen tot hun recht
komen.

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 of suggestie wil melden dan kan je 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.

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. Tevens wordt iedere oproep en respons
geregistreerd via de computer. De norm is overdag 5 minuten
wachten, 's nachts 10 minuten.
• De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de
animatiewerking. 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 zitten 2 bomen in de klas, vraagt de een aan de ander:
"Wanneer worden we geschorst?"
Arthur is 90 jaar oud. Hij golft elke dag sinds hij 25 jaar geleden
met pensioen is gegaan. Op een dag komt hij terneergeslagen
thuis.
"Dat was de laatste druppel", zegt hij tegen zijn vrouw, "ik stop
met golfen. Mijn ogen zijn zo slecht geworden dat wanneer ik de
bal heb geraakt, ik niet meer kan zien waar hij naar toe is
gegaan."
Zijn vrouw leeft met hem mee en maakt een kopje thee voor hem.
Terwijl ze gaan zitten, zegt ze:
"Waarom neem je mijn broer niet mee en probeer je het nog een
keer."
"Dat maakt niet uit", zucht Arthur, "jouw broer is 103 jaar oud. Hij
kan me niet helpen."
"Hij mag dan 103 jaar oud zijn," zegt zijn vrouw, "maar zijn ogen
zijn nog perfect."
Dus de volgende dag gaat Arthur met zijn zwager golfen. Hij legt
de bal neer, maakt een krachtige zwaai, en staart met nijpende
ogen het veld af. Hij wendt zich tot zijn zwager:
"Heb je de bal gezien?"
"Natuurlijk!" antwoordt hij, "ik heb perfecte ogen."
"Waar is het naar toe gegaan?" vraagt Arthur.
"Dat kan ik me niet meer herinneren."
Op school vraagt de juf aan Jantje : Wat is de
verleden tijd van deze zin "Ik eet een
kommetje komkommersla."? Waarop Jantje
antwoord : "Dat is gemakkelijk: Ik at een
kwammetje kwamkwammersloeg!!
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