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Het is herfst!

Kou en vocht dat in mijn botten
kruipt,
‘t is vroeg donker,
mooie rode bladeren van de
fluweelboom die met zijn takken over
de schutting in onze tuin hangt,
en even later bijna kale bomen,
een herfststorm,
en de bladeren op de grond,
ze waaien bij de voordeur naar
binnen,
en in de straten staan bladkorven.
Het is herfst!

Oktober is ook de maand waarin het
winteruur weer van start gaat, dit jaar
draaien we onze klok een uurtje
terug in de nacht van 24 op 25
oktober 2015.
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Een terugblik op september

Uitstap kinderboerderij Bornem
Op woensdag 9 september zijn we met enkele residenten uit de
leefruimte naar de kinderboerderij in Bornem geweest. We hadden
die dag geluk met het mooie weer. Onder de warme zonnestralen
hebben we een wandeling gemaakt tussen de dieren: konijnen,
allerlei soorten kippen, hertjes, geitjes en nog zo veel meer. Na de
wandeling zijn we nog een heerlijke rijstpap gaan eten in het café van
de boerderij.

Bezoek lln SintLutgardisschool
Traditioneel, tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar,
komen de leerlingen van het derde leerjaar van de Sint
Lutgardisschool een interview afnemen bij onze residenten. Zo leren
de kinderen hoe de schooltijd was in grootmoeders tijd en wat er in al
die jaren allemaal veranderde. Dit is steeds een gezellig onderonsje
en een belevenis voor zowel de kinderen als onze residenten. Tot
volgend jaar!
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Een vooruitblik op oktober

Zondag 4 oktober : Uitstap ziekenzorg
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we in oktober naar de
handwerktentoonstelling van ziekenzorg. We vinden daar
zelfgemaakte sjaals, gebreien truien, lekkere pannekoeken en een
tombola.
Ga je graag met ons mee genieten? Geef je naam even door aan
iemand van het animatieteam.

Maandag 5 oktober : Uitstap IKEA
In de namiddag maken we een gezellige uitstap richting Ikea. Daar
kunnen we kijken naar de meubelen maar ook allerlei kleine
hebbedingetjes kopen.
En natuurlijk niet te vergeten: een tussenstop in de cafetaria.
Wie graag mee wil, mag zich inschrijven bij Tinneke van het
animatieteam. Ook helpende handen zijn altijd welkom!

Woensdag 14 oktober : Senior fashion
In de namiddag wordt de cafetaria omgetoverd tot een
kledingwinkel. De wintercollectie zal worden getoond, jullie kunnen
vrijblijvend en naar hartenlust passen.
Wanneer je iets wil kopen, moet dit cash of met bancontact betaald
worden aan de verkoopster. Er kan niets op factuur gezet worden.

Donderdag 15 oktober : Uitstap Van Uytsel
Nu de zomer echt wel voorbij is, kunnen we niet meer naar de markt
van Aartselaar. We kunnen wel nog op uitstap naar overdekte
plaatsen. Daar mag onze vertrouwde bloemenwinkel Van Uytsel niet
bij ontbreken.
We vinden er niet enkel prachtige bloemen en planten maar ook
enorm veel decoratiemateriaal om onze kamers op te fleuren.
En wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is: we kunnen er smullen van
lekkere taart en koffie.
Iedereen die graag mee wil, mag zich bij iemand van het
animatieteam opgeven. Lukt het niet om iedereen van de
eerste keer mee te nemen, dan gaan we zeker nog
eens een tweede keer.
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Data om te onthouden

Snoepkar : dinsdag 6 en 20 oktober in de voormiddag

Boekenkar : dinsdag 13 oktober in de voormiddag en maandag 26
oktober in de namiddag

Tentoonstelling ziekenzorg: zaterdag 3 en zondag 4 oktober (wij gaan
zondag)

Jaarmarkt Schelle : zaterdag 17 oktober een hele dag
(maar wij gaan enkel in de voormiddag)

Een vooruitblik op oktober

Zaterdag 17 oktober : Uitstap Schelle jaarmarkt
Ook hier weer een jaarlijkse gewoonte waarbij we steeds hopen op
goed weer.
Schelle jaarmarkt: waar we naar de dieren kunnen kijken, waar we
allerlei spulletjes kunnen kopen van de vele kramen, waar we nog
eens een oude kennis of buur tegen het lijf lopen, waar we iets gaan
drinken in de turnzaal van de gemeenteschool.
We komen samen in de cafetaria om 9uur.
We vragen hiervoor veel helpende handen.

Maandag 19 oktober : Uitstap Waasland shoppingcenter
Net zoals Van Uytsel kan ook het shoppingcenter niet ontbreken in
ons rijtje van winteruitstappen.
In het Waasland shoppingcenter vind je echt alles: kledij, schoenen,
kaartjes, snoep, chocolade, knutselmateriaal, … voor ieder wat wils.
We proberen jullie zoveel mogelijk tijd te geven zodat iedereen vindt
wat hij/zij nodig heeft.

Woensdag 21 oktober : Uitstap Elixir D’Anvers
Zoals eerder al is rondgevraagd, gaan we met enkele bewoners de
brouwerij van Elixir D’Anvers bezoeken. Het is de eerste keer dat we
deze uitstap plannen, dus wat we juist mogen verwachten is nog een
verrassing. Over 1 iets zijn we al zeker: er mag geproefd worden!
We vertrekken om 13uur en zijn op tijd terug voor het avondmaal.



Facebook

Je kan ons vanaf heden terugvinden op Facebook.

Woonzorgcentrum Familiehof
Assistentiewoningen Den Biezerd
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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.

Uitbreiding WZC



Wat je niet mag missen



De voorbereidingen voor de
kerstmarkt gaan stilaan van

start.
Ideeën zijn altijd welkom!
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Smedts Paul : kamer B201/2
De Waele Marcel: kamer B201/1
Vercauteren Maria : kamer B101

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

In de keuken is er een
nieuwe kokkin gestart op
21 september. Haar naam

is Brigitte!
Welkom

Iedere donderdag kan
je een uurtje Taichi
komen volgen in het

kinelokaal.
Dit gaat door van 14u

tot 15u.
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Overlijdens

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.

Vinck Jacqueline
73 jaar
† 22/09/2015

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op donderdag

29 oktober in de
cafetaria om 14.00 uur.

Verjaardagen!

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

Van Dyck Paula 86 jaar  07/10
Verelst Ludo 68 jaar  11/10
Janssens Elodie 94 jaar  13/10
Danys Juliette 92 jaar  15/10
Calluy Suzanne 86 jaar  15/10
Claes Alice 92 jaar  15/10
Sijsmans Walter 68 jaar  25/10

Bewonerspagina



Gebruikersraad

Aangezien de gebruikersraad meer een klaaguurtje is in plaats van
een opbouwende gespreksgroep, wordt beslist om het concept van
de gebruikersraad te veranderen. Het verslag van de gebruikersraad

is steeds in te kijken aan het onthaal.
We willen er nogmaals op wijzen dat vragen, opmerkingen, klachten,
suggesties en reparaties steeds kunnen meegedeeld worden via het

daarvoor voorziene document. U vindt dit aan het onthaal.

De Directie

Volgende gebruikersraad zal doorgaan in december.
Het zal een moment worden waarop we jullie gaan

informeren over het reilen en zeilen in ons
woonzorgcentrum.

Ook veranderingen, nieuwe afspraken, nieuwe
personeelsleden kunnen dan voorgesteld worden.

We hopen zo om terug een vrolijke noot te brengen in de
gebruikersraad.
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Schelle: parel aan de Rupel

Stefan

Dit typische gebouw met kapelvormig dakvenster was eens de
pastorij. Een veel hogere muur dan nu omringde het gebouw en
bijhorende tuin. Voordien bewoonde de bedienaar van de eredienst
het Jezuiëtenhof in de Capucienendreef. Het Jezuiëtenhof bestaat
nog steeds, deze eeuwenoude pastorij/hoeve is momenteel prachtig
gerenoveerd en ligt op een twintigtal minuten van de kerk.
De pastoor moest dan via het Vossepad richting centrum. Net voor
hij de Steenweg bereikte, moest hij door de Poortstraat. Treinsporen
gelegd in 1879 van AntwerpenBoom sneden de Poortstraat
enigszins af. In elk geval hadden de toenmalige kerkbedieners zich
allang in de nieuwe pastorij in de Peperstraat gevestigd. Met als
naam Bystervelt (naam van een dichtbij gelegen omwaterde hoeve
die op zijn beurt plaats moest maken voor het nieuwe gemeentehuis)
kreeg Schelle in 1967 zijn eigen Heemmuseum.
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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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Lachen is gezond

Goed zot!
Frans en Louis, twee patiënten van het gekkenhuis, wandelen op een

mooie ochtend samen langs de vijver van het gesticht.

Plots springt Louis, die niet kan zwemmen, in het water en gaat

onmiddell i jk kopje onder. Frans bedenkt zich geen moment, springt hem

achterna en slaagt er met veel moeite in om Louis op het droge te

brengen. 's Namiddags wordt Frans ontboden bij de directeur van het

gekkenhuis waar het volgende gesprek is:

Directeur: "Frans jongen, ik heb goed nieuws en slecht nieuws :

- Het goede nieuws is dat zowel de hoofdgeneesheer als ikzelf van

mening zijn dat iemand die zo een heldendaad heeft verricht, voldoende

bij zi jn verstand is om niet langer in een inrichting te moeten verbl i jven.

- Het slechte nieuws is dat jouw moed uiteindel i jk tevergeefs is geweest

want Louis heeft zich opgehangen in de badkamer."

Frans: "Maar nee directeur; Louis heeft zich niet opgehangen!

Ik heb hem daar gehangen om te drogen ! !

Losse deurmat
Een aap komt de kroeg binnen en hij maakt een salto.
De man aan de bar vroeg: "Waar heb je dat geleerd?"

De aap zei: "In het circus."
Toen kwam er nog een aap binnen en maakte een salto.

Toen zei de meneer aan de bar weer: "Waar heb je dat geleerd?"
"In het circus" zei de aap terug.

Even later kwam de derde aap binnen, die maakte een flikflak, 2
salto's en een schroevendraaier. Toen zei de man aan de bar "Heb
je dat in het circus geleerd?" "Nee" zei de aap "ik struikelde over

de deurmat."




