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De zomervakantie is al weer voorbij. In
september zuchten de kinderen opnieuw
bij het horen van de schoolbel.

Sommigen laten trots hun nieuwe
boekentas zien, terwijl anderen hun
vriendjes dan weer vol enthousiasme
vertellen over de voorbije
vakantiemaanden. Kortom, het nieuwe
schooljaar staat voor de deur en willens
nillens horen de kinderen weer op de
schoolbanken te zitten.

Ook verscheidene personeelsleden
laadden hun batterijtjes op tijdens hun
welverdiende en deugddoende vakantie.
Zij vliegen er natuurlijk vol energie terug
tegenaan.

Wat september de residenten van WZC
Familiehof brengen zal, vind je onder
andere in deze editie van ’t Residentje. In
ieder geval hebben we weer heel wat leuke
uitstappen voor de boeg!

'Terug naar school'
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Een terugblik op augustus

Donderdag 4 augustus : Mosselen eten
Op donderdag 4 augustus was het dan zo ver. De volgende groep
kon mee gaan naar Sint Anna Linkeroever om mosselen te gaan
eten in "De Zeester". En ze waren weer heel lekker. De residenten
die mee waren hebben genoten en heel smakelijk gegeten.

Woensdag 10 augustus: Ijssalon
Ijsjes... Ijsjes... Vandaag veranderde onze cafetaria in een gezellig
ijssalon. Waar iedereen een overheerlijke coupe kon komen eten. Je
kon er kiezen uit een coupe aardbeien, krieken, dame blanche of een
banana split. Het was ook leuk te zien dat er veel vrienden en familie
van de residenten aanwezig waren. Bedankt allemaal voor de steun.

Vrijdag 12 augustus: Optreden Moederdag
Ook dit jaar ging Moederdag niet onopgemerkt voorbij binnen
WZC Familiehof. Zo kon iedereen genieten van een
spetterend optreden van zanger Frans, die met zijn
muzikaal zangtalent ons een gezellige namiddag
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Een terugblik op augustus

bezorgde. Verder werden ook al onze moedertjes nog eens extra in
de bloemetjes gezet met een zelfgemaakt en lekker cadeautje. Lang
leve moeder!

Donderdag 25 augustus: Dansnamiddag voor senioren
Bloedheet was het die dag! Maar toch gingen we met een 25tal
residenten richting de voetbalpleinen van Schelle, daar kon je ons
terug vinden in de kantine. DJ Hubert, gekend als platenspeler bij
Radio Minerva, zette er zijn beste beentje voor. Deze keer was ook
zijn schoonzoon meegekomen die een fantastische stem had en
voor ons live kwam zingen. Ook kwam het iets exotischere genre
aan bod. Zo had je vier panfluitspeler uit Bolivië die ons kwamen
onderdompelen in hun muziek en cultuur. Het was alom weer een
zeer geslaagde editie en we hopen er volgend jaar weer bij te
kunnen zijn.
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Een terugblik op augustus
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Een vooruitblik op september

Donderdag 8 en 22 september: Mosselen eten op St.Anneke
Ook in september gaan we nog met enkele bewoners genieten van
de lekkere mosselen die ze in "De Zeester" maken. Wie er deze keer
mee mag hangt uit op de infoborden.

Dinsdag 13 september: Wandeltocht voor een Fitter Familiehof
Zet jullie beste beentje maar voor. Vandaag gaan we een grote
wandel en zoektocht doen door Schelle. We willen met zoveel
mogelijk residenten gaan wandelen en daarom doen we een warme
oproep naar de familie toe, wie wil en kan mag zich steeds
inschrijven bij iemand van het animatieteam.

Woensdag 14 september: Uitstap naar zee
De zomervakantie is ten einde, maar hopelijk heeft september nog
enkele prachtige zomerdagen voor ons in petto. De laatste groep
gaat deze dag op uitstap naar zee. Genieten van een fris windje, een
stralende zon, lekker eten en een deugddoend drankje. Dat is toch
alleszins het plan!
De bewoners die deze keer aan de beurt zijn vinden hun naam terug
op de infoborden.

Donderdag 15 september: Voorstelling Fata Morgana
Deze dag verwachten we zoveel mogelijk volk in onze cafetaria want
dan wordt deze activiteit voorgesteld. Om deze activiteit te doen
slagen willen we de residenten, families, vrienden en kennissen
motiveren om deel te nemen. Iedereen van harte welkom om 14u.

Woensdag 21 september: wereld Alzheimer dag
Op die dag start de bibliotheek in Hemiksem in samenwerking met
WZC Familiehof met de lancering van de EHBD rugzak. (Eerste Hulp
Bij Dementie).
Vanaf die dag zullen er 4 exemplaren van de rugzak voorzien zijn in
de bib en 1 rugzak hier. In de rugzak vind je verschillende
informatie over dementie, dit tot ieders beschikking.
(boeken, films, flyers, ...)
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Data om te onthouden

Snoepkar: vrijdag 16 en donderdag 29 september in de namiddag

Boekenkar: maandag 5 en maandag 19 september in de namiddag

Winkelkar: woensdag 14 september in de namiddag

Winkeluurtje: woensdag 21 september in de
namiddag

Voor vragen kan je ook steeds terecht bij onze referentie persoon
dementie Melissa Palmans.
Ten voordele van deze dag zullen er de hele maand september cup
cakes verkocht worden in de cafetaria ipv gebakjes. De opbrengst
hiervan zal geschonken worden aan de stichting Alzheimer
onderzoek.

Dinsdag 27 september: Houden van in het Sportpaleis
Veel later dan andere jaren, gaan we toch ook dit jaar nog naar het
Sportpaleis onze dansbenen los gooien.
Dubbel en dik genieten is de boodschap, want het is de laatste keer
dat ze dit organiseren. De bewoners die hiervoor ingeschreven zijn
vinden hun naam terug op de infoborden.
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Roodhooft Marina : kamer A 008
Craeyveld Marcella : kamer A 011/1

Van Oosten Charlien : kamer A 011/2
Van Eynde Therese : kamer A 213

Akkermans François : kamer B 001
Hellemans MarieJosée : kamer B 114

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 maandag 8 augustus zijn
ze hier in het WZC komen
filmen voor een videoclip

van "De Stoempers".
Deze zal regelmatig getoond

worden op MENTtv.

21 september is het wereld
Alzheimer dag.

Wie zich geroepen voelt om
cupcakes te bakken en

verkopen voor het goede doel
kan steeds voor meer

informatie terecht bij het
animatieteam.

Het weekend van 17, 18 en 19
september worden er overal in
België azalea's verkocht voor

"Kom op tegen kanker".
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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.

Goossens Jossette
84 jaar
† 08/08/2016

Van Hoey Roger
88 jaar
† 10/08/2016

Vaes Anna
90 jaar
† 11/08/2016

Van Linden Jef
91 jaar
† 18/08/2016

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op woensdag

28 september in de
cafetaria om 14.00 uur.

Verjaardagen!

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

Cools Annie 83 jaar  02/09
Van Hoof Karel 93 jaar  09/09
Akkermans Francois 83 jaar  13/09
Buelens Philomene 91 jaar  14/09
Verelst Louisa 83 jaar  20/09
De Ridder Gemma 88 jaar  21/09
Somerling Hans 75 jaar  24/09

Bewonerspagina
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Fietsmarathon 20 juli 2016

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in ons WZC weer een dag
georganiseerd rond de Tour de France.
Dit jaar hebben we er echter een heus evenement van gemaakt!
In de toekomst zouden we graag met onze bewoners buiten gaan
fietsen en een duofiets zou daar ideaal voor zijn. Om dit project wat
te sponsoren, hadden we het idee om iedereen aan het fietsen te
zetten.
Woensdag 20 juli 2016 werd onze eerste fietsmarathon een feit!
Heel wat bewoners, personeels en familieleden hebben hun
sportief beentje voorgezet en ondanks het hete weer was het een
succes.
Er werd heel wat afgezweet, maar met de nodige aanmoedigingen
slaagden we erin om de pedalen draaiende te houden.
Hiermee is de spaarpot al wat gevuld, waarvoor onze dank!
Nu we iedereen aangewakkerd hebben om te sporten blijven we
verdergaan.
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Schelle

Stefan

Rechts vooraan bevindt zich
het schoolhuis van de
gemeentemeisjesschool, toen
het nog bewoond was door de
zusters, de leerkrachten van
de school.
De hoge muur met poort sloot
de speelplaats af.
Nog voor de kapel bemerken
we het oudgemeentehuis met
uiteraard het kastje voor
mededelingen en
huwelijksafkondigingen naast
de deur.
Uiteindelijk verhuisden de
zusters naar de Peperstraat en
het gemeentehuis verhuisde
ook naar iets groter en de
kapel verdween.
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Als dat geen glimlach waard is!

Vol trots kunnen we u melden dat de keuken van woonzorgcentrum
Familiehof weer boven zichzelf is uitgestegen. We kregen immers
opnieuw de roemrijke Smiley toegekend, een kwaliteitslabel dat
garant staat voor een onberispelijke voedselveiligheid en
inspanningen om deze te behouden beloont.

Het staat buiten kijf dat het behalen van zo’n Smiley niet niks is. Dit
label, uitgekeerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (FAVV), stimuleert het op touw zetten van een
autocontrolesysteem in een horecazaak of grootkeuken. Concreet
betekent dit dat de begenadigde keuken in staat is zelf een systeem
uit te dokteren om de blijvende opvolging en controle van de
hygiëne te optimaliseren. Ook de traceerbaarheid van de
voedingsproducten is een belangrijk punt, net als de meldingsplicht
bij fouten. Na zich te hebben verdiept in de vele voorschriften
hieromtrent en het leveren van de nodige inspanningen, is het
keukenteam van Familiehof er dus in geslaagd om deze felbegeerde
beloning nogmaals te bemachtigen. Interessant om weten: het
aantal woonzorgcentra voorzien van de Smiley zijn op een hand te
tellen, net door de uitzonderlijk hoge kwaliteitseisen die het FAVV
stelt. Wij zien dit dan ook als een bevestiging dat we goed bezig zijn.
De geldigheidstermijn van dit label bedraagt drie jaar en het is onze
wens om de Smiley hierna verlengd te zien. We zullen er dan ook
alles aan doen om deze positieve koers te behouden.

Als het mogelijk was om de Smiley te verkrijgen, moeten we er ook
in slagen deze te behouden. Vanuit deze visie zet WZC Familiehof
zijn keukenbeleid voort. Onze enorme dank gaat uit naar ons
gemotiveerde keukenteam, dat er dag in dag uit in slaagt om lekkere,
voedzame en, nu extra bevestigd door de Smiley, voedselveilige
maaltijden te bereiden. Het is onder andere door hun inspanningen
dat we nu kunnen pronken met zo’n stralende Smiley.
Als dat geen glimlach waard is!



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

De leraar: "Wat is het
meervoud van baby?"
Kleine Frits: "Tweeling!"

-------------------------------

Tijdens een proefwerk kijk
je omhoog voor inspiratie,
naar beneden voor
concentratie en naar links
en rechts voor informatie.

De meester heeft een raadseltje voor
de kinderen in de klas:
"Een ezel staat op 20 meter afstand
van de hooiberg. Hij zit vast aan een
touw van 10 meter lengte. Hoe kan die
ezel toch bij de hooiberg komen?"
Jantje steekt z'n vinger op en zegt:
"Hij loopt naar de hooiberg en begint
het hooi te eten."
"Dat denk jij," zegt de meester, "maar
ik zei toch datie vast zat aan een touw
van 10 meter."
"Ja, dat heb ik wel gehoord, maar u
heeft niet gezegd dat het touw ergens
aan vast zat."
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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.




