'tResidentje
Huiskrantje WZC Familiehof

Blijven bewegen!
Mei,
de maand van vele feestdagen en
communicanten maar ook de maand
waarin er veel sportieve prestaties worden
neergezet.
Zo hebben we onze Rode Duivels die een
oefeninterland spelen tegen Zwitserland
en Finland als voorbereiding op het EK in
Frankrijk.
En natuurlijk is mei ook de maand van het
wielrennen met de Giro, de Ronde van
Italië, en de Ronde van België (om er nog
maar enkele te noemen).
Ook in Familiehof blijven we niet stilzitten
en staat de fitometer, de Wii
bewegingsspelen, tai chi en turnen
wekelijks op het programma.
Wie bij mooi weer eens wil gaan
wandelen, mag dit altijd aan iemand van
het zorgteam vragen.
Blijven bewegen is de boodschap!
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Editie 2 - april 2016

Een terugblik op april
Woensdag 6 april: jaarfeest ziekenzorg

De spanning was te voelen, iedereen verzamelde zich in de cafetaria.
De vrouwen uitgedost met juwelen, een mooie blouse en
opgeblonken schoenen en de mannen met hun zondagskostuum.
De vraag moest niet meer gesteld worden: iedereen was er meer dan
klaar voor!

Wederom werd er lekker gegeten, veel gelachen, gedanst op de
accordeonmuziek en plezier gemaakt. Het jaarfeest van ziekenzorg
is steeds een schot in de roos. De residenten die meegeweest zijn,
kijken nu reeds uit naar de volgende editie!
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Een terugblik op april
Maandag 18 april: smulnamiddag leefruimte
Maandelijks proberen we de residenten
van de leefruimte te verwennen met
iets extra. Omdat het zo'n zoetebekken
zijn, hadden Maddy en Linda het idee
om wafels te bakken in hartjesvorm.
Er werd gesmuld en genoten.
Omdat er zoveel beslag gemaakt was
(met dank aan het recept van Jeroen
Meus) en er dus na 2 uur nog geen einde
kwam aan het bakken, hadden we voldoende wafels klaar om ook
aan de andere residenten uit te delen. Zelfs de familieleden,
bezoekers, kregen de dag nadien de kans om onze heerlijke wafels
te proeven! Nog eens bedankt aan de wafelbakkers!
Woensdag 20 april: verjaardagsfeest
Deze maand was het een speciale editie van het verjaardagsfeest, de
jarigen werden niet enkel verwend met een kado maar ook met een
goochelact (waar natuurlijk al de bewoners van konden genieten).
We kregen Roland Merlier over de vloer die kon toveren met een
boek kaarten.
Iedereen was met verstomming geslagen over wat hij ons kwam
brengen! Het was geslaagd!
Dinsdag 26 april: Schoenen Vago
Ondertussen is het al een jaarlijkse gewoonte geworden dat we
Schoenen Vago in ons woonzorgcentrum uitnodigen tijdens de week
van de Valpreventie. Alvorens we de verkoop konden starten, kregen
we van Anneke (lid van de werkgroep Valpreventie) een overzicht
waarom het zo belangrijk is om te bewegen en waarom het nog
belangrijker is om te bewegen met correct, aangepast schoeisel.
We zijn er allemaal weer een beetje wijzer door geworden!
Het was een gezellige verkoop, de sandalen vlogen de
deur uit. Nu nog wachten op het goede weer!
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Een vooruitblik op mei
Woensdag 18 mei 2016: Penneke Volt
Wanneer de zon weer in het land is, plannen we naar goede
gewoonte een uitstap naar de visput van Schelle "Penneke Volt".
We gaan zowel te voet als met onze bus dus met hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.
Als je graag mee wil gaan en als je iemand hebt van de familie of
kennissen die wil helpen duwen, dan mag je het altijd laten weten
aan iemand van het animatieteam.
Donderdag 19 mei 2016: Mode Myriam
Nu we reeds nieuwe zomerschoenen in onze kast hebben staan,
hoort daar natuurlijk een nieuwe zomeroutfit bij.
Mode Myriam gaat ons daarbij helpen.
Iedereen is welkom in de cafetaria vanaf 14u. Denk eraan om geld
mee te brengen want er wordt niets meer op de factuur gezet.
Woensdag 25 mei 2016: verjaardagsfeest
Deze maand wordt ons verjaardagsfeest opgevrolijkt door " De
Zingende Schoenmaker". Diegene die hem kennen van de voorbije
jaren, weten dat het ambiance verzekerd is. Dus zie dat je er allemaal
bij bent en nodig zoveel mogelijk volk uit! Het optreden start om 14u
in de cafetaria van WZC Familiehof.
Donderdag 26 mei 2016 en vrijdag 27 mei 2016 : bezoek van de
leerlingen van OLVI
Op donderdag en vrijdag krijgen we bezoek van een tiental
leerlingen van de OLVI (middelbare school) te Boom. Zij komen eens
kijken en beleven wat het is om in een woonzorgcentrum te werken
en te wonen. Ze gaan mee schoonmaken, ze krijgen een kijkje in de
keuken en zullen met de animatie enkele activiteiten begeleiden.
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Data om te onthouden
Snoepkar: maandag 2 mei en 30 mei in de namiddag
Boekenkar: dinsdag 17 mei in de namiddag
Winkelkar: maandag 23 mei in de namiddag
Crea ziekenzorg: dinsdag 3 mei en 31 mei in de namiddag
Winkeluurtje: woensdag 4 mei in de voormiddag

Weetjes van de maand
In de nieuwe zitplaats (zaal
petanque) staat er een
boekenkast.
Wie wenst mag
daar steeds een boek
ontlenen.

Annelies (animatie)
zal ons verlaten.
Op maandag 2 mei zal
Naomi haar vervangen.

Hier en daar duiken er
nieuwe gezichten op in
ons team: Ghisele, Axelle
en Christ'l.
Welkom iedereen!

Karoline (onderhoud)
is bevallen van haar vierde
zoon Kailo.
Proficiat!

In mei zijn er drie
feestdagen: dag van
de arbeid, Hemelvaart
en Pinksteren!
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Gebruikersraad
Aanwezig: De Wachter Roger, Storms Paula, Biermans Yvonne,
Ingrid (mentor van De Ridder Gemma), Lambrechts Francine, Van
Eynde Theresia, Smets Alfonsine, Buelens Philomene, Guiljam
Maria, De Belder Cois, Roofthooft Anna
Geleid door: Anneke Caals (verpleegkundige)
Nieuwe items:

Nieuwe collega’s gestart in de verschillende teams:
Verpleging: Eline
Onderhoud: Yasmina


Maandelijks wordt er rondgegaan met een winkelkar door
iemand van het animatieteam. Verzoeken mogen steeds
doorgegeven worden.



Er wordt gevraagd wie er eventueel mee wil gaan op daguitstap
naar de zee (Blankenberge). Geïnteresseerden mogen hun
naam doorgeven aan iemand van het animatieteam



In april wordt er een nieuwe tevredenheidsenquête verspreid.
Verdere informatie daaromtrent volgt nog.



De ligdagprijs kan verhoogd worden volgens index,
communicatie hieromtrent verloopt via brief bij de factuur



De jarigen krijgen voortaan een verrassingscadeau op het
verjaardagsfeest in plaats van een patéke



Zondag 27/3 is het Paasontbijt. Alle bewoners mogen
doorlopend komen brunchen van 913u.



Suggesties voor uitstappen: De Schorre, Stad Antwerpen,
Stad Mechelen, Pannenkoekenboot, gaan vissen in
Penneke Volt.
REACTIE: deze voorstellen zijn doorgegeven
aan het animatieteam.

Gebruikersraad


Er wordt gevraagd om het beleg van
zondagavond (kaas en hesp) eens af te wisselen.
REACTIE: reeds doorgegeven aan het keukenteam



Wanneer het gebakken boterhammen zijn ’s morgens hebben
de bewoners van de Bblok vaak lauwe boterhammen.
REACTIE: reeds doorgegeven aan het keukenteam



Enkele aanwezige bewoners vroegen of het mogelijk was dat
de koffie iets warmer gebracht kon worden ’s morgens. Andere
aanwezigen vonden dat de koffie prima was ’s morgens.
REACTIE: het is niet makkelijk om voor iedereen goed te doen.
Sommigen hebben graag hun dranken heet, anderen weer lauw.
We doen ons uiterste best om iedereen tevreden te stellen.

De volgende gebruikersraad zal doorgaan op dinsdag
28/06 om 14u in de vergaderzaal op de 2de verdieping
van de Ablok.
Al onze residenten zijn welkom alsook hun mentoren.

Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners

De Becker Marguerite: kamer A112/1 (herstelverblijf)
Van Accoleyen Nieke: kamer A112/2 (herstelverblijf)
Scholiers Stan: kamer A022 (herstelverblijf)
Reyniers Jef: kamer B101 (kortverblijf)
Pohl Maria: kamer B009/2 (kortverblijf)
Claessens Jeanne: kamer B114 (kortverblijf)
Magnus Christina: kamer A117 (kortverblijf)
De Pauw Ida: kamer A119 (kortverblijf)
Van Esbrouck Hilda: kamer B 104
De Meyer Fons: kamer B 110
Zöpfel Gerda: kamer A002

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!!!
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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 Waele Marcel
81 jaar
† 15/04/2016
Jansen Annie
94 jaar
† 16/04/2016

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

Vermeiren Louis
Segers Maria
Van Hoofstat Bertha
Van Den Heuvel Georgette
's Jongers Maria
Van Hoey Roger

84 jaar  05/05
96 jaar  15/05
89 jaar  17/05
86 jaar  23/05
87 jaar  29/05
88 jaar  31/05

Van Achter Maria
83 jaar
† 19/04/2016
De Pauw Jef
87 jaar
† 20/04/2016

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op woensdag
25 mei in de cafetaria
om 14.00 uur.
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Schelle
De bouwvallig geworden brug
over de Vliet, de molenbrug,
maakte de grens uit tussen
Schelle en Hemiksem. Oost en
westwaarts volgt de grens de
beddingvandezewaterloop.
Naast dit metselwerk werd ooit
doordegenietroepeneen
noodbrug gelegd. Tot dat deze
vernieuwd was en verbreed.
DeSintBernardusadbij
(Hemiksem)bezat een
watermolen op de Vliet. De muur
met poort, vooraan rechts sluit
de plaats af waar het molenrad
zich bevond en in beweging
kwam zowel bij eb als bij vloed.
De hellende kerktoren is helaas
geen gezichtsbedrog. Het eerste
huis links, sedert lang gesloopt,
heettevroeger"Het
Schaliënhuis".
Bij springtij gebeurde het vaak dat het water de hoogte bereikte van
het verbindingsmuurtje tussen de molen en de herberg/café (café
Scheepvaart, Passage).

Stefan
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Een resident vertelt
Reeds 66 jaar zijn Achiel D’Eer en Alfonsine Smet met elkaar
getrouwd. Tijd voor een interview dachten we.
Alphonsine, jij en je man zijn 66 jaar met elkaar getrouwd. Wat kan
je ons nog vertellen over je trouwdag?
We zijn getrouwd op zaterdag 6 mei 1950.
Het was toen mooi weer en er werd veel plezier gemaakt.
Daarna werd er een klein feest gegeven met alleen de familie erbij.
Er kwam iemand koken maar voor de rest weet ik er niet zoveel
meer van.
Moest jouw man als bruidegom jouw hand komen vragen? Hoe
verliep het aanzoek?
Bij ons gebeurde het niet op de tradionele manier (de hand vragen).
Het aanzoek was eigenlijk heel simpel. We zijn op vrije jonge
leeftijd getrouwd voor de kerk. Mijn man was katholiek opgevoed
en ik had er geen problemen mee om voor de kerk te trouwen.
Enkele jaren nadien werd hij opgeroepen voor zijn legerdienst.
Ondertussen hadden we ook al 2 kinderen om voor te zorgen.
Gelukkig kreeg ik in die periode de hulp van mijn ouders die me
hielpen met de opvoeding van onze kinderen.
Wat is volgens jou het geheim om zo lang getrouwd te blijven?
Goh, wij hadden niet echt een geheim.
Mijn man en ik zagen elkaar graag en ik denk dat dat er vooral voor
gezorgd heeft dat we zo lang samen zijn.

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!

Vanaf 2 mei kan u als bezoeker en als
resident gebruik maken van ons wifi
"Gastennetwerk".
Indien u daar interesse voor heeft, dient u
zich aan te melden bij Charlene (onthaal)
waar u dagelijks een nieuw wachtwoord
kan verkrijgen.

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

WZC Familiehof - Provinciale Steenweg 323 - 2627 Schelle

