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In het rusthuis

Een lang leven van werken heb je achter de
rug
Met weemoed kijk je naar het verleden terug
Sommigen vinden het misschien niet fijn
Om nu in een rustoord te zijn

Maar geloof me heus
Er is soms geen andere keus
En ieder voor zich zal het wel weten
Je kinderen zullen je niet vergeten

Wees ook in je hart eens oprecht
In een home is het daarom niet slecht
Want je moet er steeds aan denken
Dat geschoold personeel je hulp kan
schenken

Je bent ook niet alleen
Er zijn leeftijdsgenoten om je heen
Samen praten over die goede oude tijd
Gelukkig zijn met alles wat je verblijd

Deze raad wil ik jullie allemaal geven
Geniet van de rust voor je verdere leven
Niet denken aan de dag van morgen
Men zal altijd voor je blijven zorgen

Nieke
bewoonster van WZC Familiehof
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Een terugblik op mei

Dinsdag 24 mei: Sporthal Niel
Met enkele residenten van de leefruimte zijn we naar de sporthal van
Niel gewandeld. Daar toegekomen werden we warm onthaalt door
Pascale, de dochter van Maria Schoeters. We hebben iets lekkers
gedronken en heerlijke cakejes gegeten. Nadien was het tijd om
terug naar huis te komen. Het was fris, maar heel gezellig.

Woensdag 25 mei: Verjaardagsfeest
AMBIANCE! De zingende schoenmaker was weer in zijn nopjes.
Alle mensen in de cafetaria hadden er enorm veel zin in en deden
dan ook heel goed mee. Er werd met bloemen gegooid, er werden
liedjes meegezongen en een polonaise gedanst. Ambiance dus!

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: Bezoek lln Olvi
Als voorbereiding op hun stage volgend jaar hadden de leerlingen
graag eens meegewerkt in ons rusthuis.
Donderdag kregen de leerlingen eerst een rondleiding in het
woonzorgcentrum. Nadien kreeg elke leerling een taak toebedeeld
en gingen ze aan het werk in de animatie, de logistiek of het
onderhoud. In de namiddag verzorgden de leerlingen een lekker
pannenkoekenfestijn in de leefruimte.
Ook vrijdag gingen de leerlingen opnieuw aan de slag. ’s Morgens
hielpen ze mee bij het ontbijt. Na het ontbijt gingen enkele leerlingen
mee op uitstap naar de markt, de anderen bleven in het
rusthuis om het sjoelen te begeleiden in de leefruimte.
In de namiddag gingen we met z’n allen gezellig
wandelen.
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Een vooruitblik op juni

Woensdag 1 juni: Boerderij Bornem
De Barelhoeve in Bornem is alom bekend. Niet alleen omdat het leuk
is om tussen de geiten te wandelen, de koeien te aaien of de bambi's
te bewonderen maar zeker omdat hun ijsjes en rijstpap hemels zijn!
Een ideale locatie om halt te houden met onze bewoners van de
leefruimte.

Dinsdag 7 juni: Uitstap Penneke Volt
Na onze uitstap van vorige keer, waarbij Penneke Volt bij
uitzondering gesloten was, proberen we het deze maand nog een
keer en trekken we er weer op uit!
We hopen daar te kunnen genieten van een verfrissend drankje op
het terras onder een parasol!
Wie wil, mag zijn naam doorgeven aan iemand van het animatieteam.
Indien je iemand hebt die wil duwen, dan zijn wij dubbel zo blij!

Woensdag 22 juni: Uitstap naar Blankenberge
Vroeger jaren gingen we met al onze bewoners tegelijk naar de zee
maar dat is de dag van vandaag niet meer haalbaar. Daarom hebben
we besloten om telkens met een kleine groep naar Blankenberge te
rijden en er een ganse dag te gaan genieten van de frisse zeelucht.
We weten reeds wie van onze residenten hier interesse voor heeft
dus je moet uw naam hier niet meer voor doorgeven.

Donderdag 24 juni: Uitstap naar Bar Laar
Op 3 juni wordt Bar Laar geopend. Het is een popup bar (lees:
tijdelijke bar die slechts in juni en juli geopend is) gelegen in het
Laarhof te Schelle. Vorig jaar waren jullie hier laaiend enthousiast
over dus hebben we dit terug op onze kalender gezet! Wie graag wil
meegaan, geen paniek, we hebben deze uitstap 3 keer ingepland.

Woensdag 29 juni: Ijssalon
In de namiddag van 1416 uur gaat ons ijssalon weer open in
de cafetaria!
Iedereen is welkom!
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Data om te onthouden

Snoepkar: donderdag 9 juni en maandag 20 juni in de namiddag

Boekenkar: vrijdag 10 juni en dinsdag 21 juni in de voormiddag

Winkelkar: dinsdag 14 juni in de namiddag

Crea ziekenzorg: dinsdag 21 juni in de namiddag

Winkeluurtje: dinsdag 28 juni in de namiddag

Gebruikersraad: dinsdag 28 juni om 13.30 in de vergaderzaal 2e

Belangrijke data voor de zomermaanden

JULI
6 juli: uitstap naar Bar Laar
7 juli: zomerfeest WZC Familiehof
12 juli: mosselen eten op St.Anneke
13 juli: uitstap naar de Sporthal Niel
14 juli: uitstap naar Bar Laar
20 juli: frietkot WZC Familiehof
22 juli: Tour de France feest WZC Familiehof
27 juli: uitstap naar Blankenberge

AUGUSTUS
4 augustus: mosselen eten op St.Anneke
10 augustus: ijssalon WZC Familiehof
24 augustus: schoenenverkoop Zapatta Shoes
25 augustus: dansnamiddag Schelle Sport

SEPTEMBER
6 september: mosselen eten op St.Anneke
7 september: boerderij Bornem
13 september: uitstap naar Blankenberge
27 september: Houden Van Sportpaleis

Wie graag wil meegaan of ons wil helpen met
het begeleiden van deze uitstappen, mag dit

doorgeven aan iemand van het animatieteam!
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Step Maria: kamer A 212/1 (herstelverblijf)
Meyers Maria: kamer A212/2 (herstelverblijf)

Van den Eynde Fons: kamer B101 (kortverblijf)

Lejon Tinneke: kamer A119

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 nieuwe zitplaats (zaal
petanque) staat er een

boekenkast.
Wie wenst mag

daar steeds een boek
ontlenen.

De gangen van de Bblok zijn
met elkaar verbonden.

De ruwbouw van de Witte
Gevelstraat is klaar.

Nu start de afwerkingsfase.
Wanneer de Rode Duivels

spelen, organiseren we een
pronostiek. Wie wil mag
meedoen, er zal een blad
hangen in de cafetaria.
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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.

Brouwers Jeanne
92 jaar
† 29/05/2016

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op woensdag
23 juni in de cafetaria

om 14.00 uur.

Verjaardagen!

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

Pauwels Louis 86 jaar  03/06
Janssens Meneke 86 jaar  07/06
Geerts Eddy 71 jaar  17/06
Serrien Louisa 88 jaar  21/06
Storms Paula 87 jaar  23/06

Bewonerspagina
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Niel

Stefan

Zoals je kan zien werd het ganse gezin betrokken in de
steenbakkerij. De steenmaker werd dan ook maar betaalt per stuk,
steen of dakpan dat hij maakte. Kinderen van nauwlijks 12 jaar
moesten om 3u 's nachts mee uit bed om pas terug te komen rond
21u of 22u. Sociale onlusten bleven niet uit en pas daarna werden
nieuwe regels ingevoerd.

De afgewerkte steen werd
vervoerd per boot
(zogenaamde steenschuit).
Per aangevoerde kruiwagen
steen werd op de oever 1
steen opzij gelegd. 's
Avonds werden deze
opgeteld en op die manier
werd het loon berekend.

Het steenbakkersbedrijf
is een
seizoensgebonden
arbeid. Dat wil zeggen
dat het werd
uitgeoefend van april
tem oktober. In de
winter ging men vaak
werken in een
sloefenfabriek of
ergens anders.



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 € 2,60
Story € 3,00
Primo € 1,25
Teve Blad € 1,25
Flair € 2,70

Verschijnen op woensdag

TV Familie € 1,90
Blik € 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
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Niet te vergeten

Dagelijks kan je in onze cafetaria komen genieten van een heerlijk
stukje taart of een gebak.

Indien u graag een taart of gebak op voorhand wil bestellen (voor
een speciale gelegenheid bijvoorbeeld) dan kan u dit doorgeven aan

het onthaal.

Vanaf 1 juni starten we weer met iets nieuws: een assortiment van
ijsjes! Er wordt een koeltoog geplaatst met vanalles lekkers in!

Laat de zomer maar starten!

Lachen is gezond

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen
van het jaar opnoemen?”
Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje!”
“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.
“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat
vraag ik mij dus ook al af!”

De familie Zwets is op
vakantie in de bergen. 'Wat
heerlijk hier,' zegt mevrouw
Zwets. 'Ik ben er sprakeloos

van.' 'Schitterend,' zegt
mijnheer Zwets. 'Dan blijven

we hier zes weken
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Algemene weetjes

Neem zeker eens een kijkje op onze website of op
onze facebookpagina:

www. familiehof.be

Er staan al heel wat foto's op van onze
animatieactiviteiten van voorbije jaren en van de

bouwwerken!

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

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.




