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Genieten en plezier maken!
De lente is in het land getreden, we
leven nu op zomeruur.
Onze binnentuin werd opgevrolijkt
met een boom, zitbanken en een
extra groot terras. Kortom wil dat
zeggen dat wij klaar zijn voor een
zomer overladen met zon.
Jammer genoeg is de laatste week
een week geweest van rouw voor de
slachtoffers die omgekomen zijn bij
de bomaanslagen op de luchthaven
van Zaventem en in het metrostation
van Maalbeek.
Het doet ons nadenken.
We moeten genieten van elke dag,
ons niet te druk maken in kleine
dingen en plezier beleven.
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Editie 2 - maart 2016

Een terugblik op maart
Seniorenfeest
Op dinsdag 8 maart was het dan weer zo ver. Het Seniorenfeest dat
ieder jaar wordt georganiseerd door het OCMW van Schelle. Alle
senioren van Schelle zijn dan welkom om naar het spektakel te
komen kijken. En dit jaar was het een top affiche met ondermeer Jan
Van Dycke en Frank die voor de nodige humor zorgden. De Ricoh
Zorro Band die voor de muzikale noot zorgden. Yvann zong dan
weer op zijn beurt de oude gouden van vroeger en Patrick Onzia
nam de presentatie voor zijn rekening. Ook hadden we die dag een
jarige onder ons, namelijk Maria Bridts. Zij werd dan ook extra in de
bloemetjes gezet door Patrick Onzia. Hij liet zelfs heel de zaal Happy
Birthday zingen voor haar. Maria kreeg tranen in de ogen en was
iedereen enorm dankbaar voor het mooie gebaar.
Tijdens de pauze was er koffie en taart voorzien, die zeker bij
iedereen in de smaak viel. Ook waren er onder ons velen die prijs
hadden met de tombola. Het was een zeer geslaagde uitstap en
volgend jaar zullen we vast en zeker terug van de partij zijn.

Vaderdag
Om dit jaar onze mannelijke residenten eens in de kijker te zetten
voor Vaderdag trokken we op maandag 14 maart met hen naar
Hofstade. Daar gingen we een kijkje nemen in het Sportimonium,
internationaal erkend als Olympisch museum. In de permanente
tentoonstelling ontdekten we unieke collectiestukken uit ons verre
en recente sportverleden: een wollen zwempak uit de jaren '20, een
hightech fiets van Merckx, diploma's en trofeeën van de eerste
olympische kampioenen, de spikes waarmee Tia Hellebaut naar
goud sprong, de allereerste olympische fakkel, kunstwerken die ode
brengen aan legendarische sportlui, enzovoort ... . Na de
tentoonstelling lieten we ons nog even gaan bij oude en nieuwe
volksspelen. En dan was het tijd om nog gezellig iets te gaan
drinken alvorens weer naar huis te keren.
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Foto's Paasontbijt

Data om te onthouden
Snoepkar: donderdag 14 april en vrijdag 29 april in de namiddag
Boekenkar: dinsdag 5 april in de namiddag en dinsdag
19 april in de voormiddag
Winkelkar: maandag 11 april in de namiddag
Crea ziekenzorg: dinsdag 19 april in de namiddag

Een vooruitblik op april
Woensdag 6 april: jaarfeest ziekenzorg
Ook dit jaar zijn we uitgenodigd door het team van Ziekenzorg
Schelle voor het jaarlijks feest. We vertrekken omstreeks 10u
richting de Mikman.
Wat staat er die dag allemaal op het programma?
Een misviering gevolgd door een middagmaal voorzien met soep,
een warm hoofdgerecht en een dessert. Nadien is er een optreden
voorzien van een verrassingsgast.
Een lijst met al de ingeschreven residenten hangt uit aan de
infoborden.
Woensdag 13 april: Waasland Shopping Center
Ook vandaag rijden we met een volle bus richting het Waasland
Shopping Center van Sint Niklaas om te gaan windowshoppen.
Maandag 18 april : smulnamiddag leefruimte
Op maandag 18 april krijgen we hulp van enkele zorgkundigen om
samen iets lekkers te maken voor de residenten van de leefruimte.
Die middag worden er wafels gebakken voorzien van warme krieken
en wat slagroom.
Wij kijken er al naar uit.
Woensdag 20 april: verjaardagsfeest
Vorige maand werd het verjaardagsfeest opgevrolijkt met een quiz,
deze maand voorzien we voor jullie een goochelact.
Kom gerust allemaal eens kijken en laat jullie verrassen door de
magie.
Dinsdag 26 april: Schoenen Vago
In de week van de valpreventie krijgen we bezoek van Schoenen
Vago, het moment om een nieuw paar zomerschoenen aan te
schaffen.
We starten om 14.30u in de cafetaria.
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Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners
Haeck Roger: kamer B201/2 (kortverblijf)
Flies Louis: kamer A216 (kortverblijf)
Siebens Florence: kamer B101 (kortverblijf)

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

De nieuwe lift op de
gelijkvloerse verdieping
van de Ablok (helemaal
achteraan de gang) mag
gebruikt worden!

De tweede editie van de
seniorendansnamiddag
(in de cafetaria van
Schelle Sport) zal
doorgaan op donderdag
25 augustus.

Op maandag 4 april
gaan de 4 extra kamers
open. Deze kamers zijn
herstelverblijfkamers.
Welkom alvast aan onze
nieuwe bewoners!
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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.

Decker Maria
87 jaar
† 15/03/2016

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

De Wachter Roger
Van Linden Jef
Anneessens Germaine
Rongé MarieLouise
Van Eynde Therese
Van den Bossche Emilienne
Praet Martha

87 jaar  06/04
91 jaar  06/04
89 jaar  09/04
83 jaar  11/04
84 jaar  18/04
89 jaar  20/04
78 jaar  22/04

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op woensdag
20 april in de cafetaria
om 14.00 uur.
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Hemiksem

Met moeite heeft het eeuwenoude gehucht Scheldeboord de
industrialisatie doorstaan. Op de bovenstaande foto +1910 bemerkt
men reeds tal van "gewone lieden" op. Daarvoor kwamen vooral
voorname heren en dames uit Antwerpen hiernaartoe. 's Zondags
voeren ze dan met bootjes op de Schelde en aan wal at men de
specialiteit van het huis. Vooral vis die toen nog veelvuldig in de
Schelde rondzwom. Het hotel waar deze mensen voorstaan heette
hotel Mozegat. De aanlegsteiger werd ook wel de "Embarcadère"
genoemd. Door middel van renovatie en ook nieuwbouw
appartementen heeft Scheldeboord een nieuwe kans gekregen.

Stefan
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Spel: Blijf in balans
“Blijf in balans” is een spel met als spelbord een plattegrond van
ons woonzorgcentrum.
De deelnemers wandelen met hun pion door Familiehof zoals bij een
ganzenbordspel. Er zijn vakjes met doeopdrachten en kennisvragen
waardoor de spelers reflecteren over de veiligheid en de
valproblematiek.
In dit spel maken de spelers een spannende tocht door de
verschillende kamers van ons woonzorgcentrum op een spelbord. Je
tuimelt van het ene gevaar in het andere. Je kan je redden door
vragen op te lossen en bewegingsoefeningen te doen.
Onze animatoren hebben het spel reeds een eerste maal gespeeld
met enkele residenten en de ervaringen zijn positief. Wanneer het
nieuwe jaar start zullen we meerdere residenten hiermee laten
kennismaken.
Groeten,
Het valpreventieteam

WEEK VAN DE VALPREVENTIE

25-29 APRIL 201 6

Lijst weekbladen
Beste bewoners,
vanaf januari kunnen jullie aan het onthaal weekbladen bestellen.
Deze worden geleverd door de dagbladhandelaar Dirk&Ness uit
Schelle.
Zij zullen de dagbladen leveren op de dagen dat ze verschijnen.
Hieronder vindt u het overzicht.
Betaling zal maandelijks verrekend worden via de factuur.
Lijst weekbladen
Verschijnen op dinsdag
Dag Allemaal
Story
Primo
Teve Blad
Flair

€ 2,60
€ 3,00
€ 1,25
€ 1,25
€ 2,70

Verschijnen op woensdag
TV Familie
Blik

€ 1,90
€ 1,90

Verschijnen op donderdag
Libelle

€ 3,00

Verschijnen op vrijdag
Margriet

€ 4,00

Lijst maandbladen
Plus magazine € 4,50
Vitaya
€ 4,40
Feeling
€ 4,90
Goed Gevoel € 4,40

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

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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