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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!

Dit jaar draaien we onze klok een uurtje
terug in de nacht van 29 op 30 oktober.
Dan leven we op winteruur.

Het is herfst!
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Een terugblik op september

Dinsdag 13 september : Wandeltocht Fitter Familiehof
Het was de bedoeling van de werkgroep " Fitter Familiehof" om
vandaag een zoektocht te organiseren waarbij we zoveel mogelijk
residenten konden betrekken.
Het was de meest zonnige dag van de week en om nog een beetje
van de wandeling te kunnen genieten zijn we 's morgens vertrokken
in plaats van 's middags.
We kregen hierbij de hulp van 3 klassen van Groenlaar. Zij zorgden
er mee voor dat we uiteindelijk met 35 bewoners een wandeling
maakten. Dank u aan iedereen die meegeholpen heeft. Het heeft
onze bewoners meer dan deugd gedaan!
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Een terugblik op september

Woensdag 14 september : Uitstap naar Blankenberge
Vandaag was het de beurt aan de laaste groep van bewoners die
nog eens graag de zee wilden zien. Met een weersvoorspelling van
32 graden was het een fantastische dag. De zeebries zorgde ervoor
dat we niet oververhit raakten en rustig konden wandelen over de
dijk en in de winkelstraat. Na een heerlijke maaltijd in de Belgium
Pier en een tussenstop aan Moeder Babelutte konden we moe maar
meer dan tevreden terug huiswaarts keren.
Ik denk dat we deze uitstap in 2017 nog eens mogen herhalen, niet?
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Een terugblik op september

Dinsdag 27 september : Houden Van Sportpaleis
Het is jammer genoeg de laatste keer dat "Griffelrock" of "Houden
Van" georganiseerd wordt en daar moesten we dus bij zijn. Dit jaar
kwam Mieke optreden, de Nijghse vrouwen, Vader Abraham,
Nicole&Hugo, Bart Herman en Marc Dex. Er is meer dan genoten van
al dat zangtalent!
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Een vooruitblik op oktober

Week van 3 tot 10 oktober: Fata Morgana
Op donderdag 15 september hebben we ons nieuw project
voorgesteld : Fata Morgana.
We werden door de directie uitgedaagd om 5 doelen te behalen.
Gans de week gaan we met collega's en bewoners ons best doen om
al onze doelen te bereiken. Alle hulp is meer dan welkom.
Op vrijdag 7 oktober om 14u houden we onze slotshow in de
cafetaria. Dan worden onze sterren gevierd met een heerlijk
dessertenbuffet! Iedereen is hiervoor uitgenodigd!

Dinsdag 11 oktober: Uitstap naar Van Uytsel
Nu de winterperiode in aantocht is, kunnen we niet anders dan een
uitstap naar Van Uytsel te plannen.
Alles is daar al in gereedheid gebracht voor de kerstperiode.
Gezelligheid troef!
Wie graag mee wil mag zijn naam doorgeven aan iemand van het
animatieteam.

Zaterdag 15 oktober: Jaarmarkt Schelle
Om 9.15u verzamelen we in de cafetaria. We wandelen via de
Fabiolalaan naar de Sint Petrus en Paulus kerk om dan naar de
marktkramers te gaan kijken op de Provinciale Steenweg. Aan de
gemeenteschool houden we halt om met zijn allen iets te gaan
drinken. We zorgen dat we op tijd terug zijn voor het middagmaal in
Familiehof.

Maandag 17 oktober : Waasland Shopping Center
Oktober is de maand waarin we starten met onze binnenactiviteiten.
Een ervan is natuurlijk het Shopping Center. Jullie gaan het in de
winterperiode een aantal keer op de planning zien staan zodat
iedereen aan bod kan komen.

Maandag 24 oktober : IKEA
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een bezoek
gebracht aan de IKEA.
Ook dit jaar zetten we dit weer op de kalender.
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Data om te onthouden

Snoepkar: donderdag 13 en maandag 24 oktober in de namiddag

Boekenkar: maandag 3 en maandag 17 oktober in de
namiddag

Winkelkar: vrijdag 14 oktober in de namiddag

Dinsdag 25 oktober : verjaardagsfeest
Ook in oktober worden onze jarigen gevierd. Dit van 1416 uur in de
cafetaria.

Donderdag 27 oktober : Seniorfashion
Vanaf 14 u kan u in de cafetaria van WZC Familiehof komen kijken
naar de laatste nieuwe collectie van Seniorfashion.
Zij hebben betaalbare modekleding bij voor de hippe senioren.
Iedereen is welkom. Vergeet niet dat er enkel contant kan betaald
worden.
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Dillen Jef : kamer B 001
Magnus Arlette : kamer A 010

Van Geenhoven Jan : kamer B 114
Rustemeier Gertrude : kamer A 011/2

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

We hebben in september
cupcakes verkocht in de
cafetaria, dit ten voordele

van de Alzheimer Liga. Onze
opbrengst bedroeg €145.

Dank u wel aan iedereen die
gesponsord heeft.

Op maandag 31 oktober vieren
we Halloween. Dan komen de
kinderen verkleed aan de deur

bellen en vragen om snoep!

Audrey is in verwachting van
haar tweede kindje. Eind maart

zullen we de ooievaar zien
passeren.
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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.

De Breuck Els
83 jaar
† 18/09/2016

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op donderdag

27 oktober in de
cafetaria om 14.00 uur.

Verjaardagen!

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

Van Dyck Paula 87 jaar  07/10
Verelst Ludo 69 jaar  11/10
Janssens Elodie 95 jaar  13/10
Claes Alice 93 jaar  15/10
Danys Juliette 93 jaar  15/10
Calluy Suzanne 87 jaar  15/10
Schuerewegen Jacqueline 80 jaar  20/10
Sijsmans Walter 69 jaar  25/10
Flies Louis 84 jaar  27/10

Bewonerspagina
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Niel

Stefan

Het eerste echte kerkje van de
SintJozef parochie van Hellegat
werd rond 1901 gebouwd en
stond bijna letterlijk tussen de
droogloodsen van de
steenbakkerijen. Al snel bleek
deze veel te klein voor het
groeiende Hellegat en zijn
inwoners. Na de
ingebruikneming van de huidige
kerk (sinds 1907) werd het oude
kerkje verbouwd en ingedeeld in
verschillende wooneenheden. Dit
is de zogenaamde 'kerkroot'. Nog
steeds wonen er gezinnen en kan
men nog enkele details
herkennen van vroeger. De
huidige grote kerk werd
weliswaar opgetrokken in
neogotische stijl met een
opzichzelfstaande toren.
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Gebruikersraad

Aanwezig: Paula Van Dyck, Margriet De Becker, Step Maria, Nieke
Van Acoleyen, Maria Van Camp
Geleid door: Naomi Vermaeren (animatie)

Overlopen vorig verslag
 De ligdagprijs kan verhoogd worden volgens index: communicatie
via brief bij de factuur en via de infoborden
 Op zondagavond wordt het beleg afgewisseld.
 De nieuwbouw gaat vooruit, het einde is in zicht

Nieuwe items
 Nieuwe collega’s gestart in de verschillende teams:
 Verpleging: Els De Wit
 Zorg: Barry Fatou en Van De Velde Christ’l
 Een overzicht van de daguitstappen wordt aan de infoborden
omhoog gehangen. Wie wil kan zich door het animatieteam laten
inschrijven.

Bemerkingen van de bewoners:
 Enkele aanwezige bewoners duidden ons er op dat de pillenpotjes
vaak nog vuil zijn of slecht zijn afgedroogd
REACTIE: Dit is doorgegeven aan de personen die instaan voor de
afwas
 Enkele aanwezige bewoners duidden ons er op dat ze soms een
kapotte tas of glas krijgen om uit te drinken
REACTIE: We zullen er allemaal op letten dat dit niet meer gebeurd
 Enkele aanwezige bewoners vragen om wat meer sneetjes
rozijnenbrood. De sneetjes zijn kleiner dan een normaal brood en
daarom zouden ze er graag wat meer van willen
REACTIE: dit is doorgegeven aan het keukenteam
 Er wordt actief gezocht naar een oplossing voor het koffieprobleem.

De volgende gebruikersraad zal doorgaan op
15 december 2016



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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Lachen is gezond

DUWEN
Een man ligt 's nachts samen met z'n vrouw in bed te slapen als
plotseling de bel gaat.
Hij draait zich om, kijkt op de wekker en ziet dat het half 3 is.
Bekijk het maar, denkt hij en draait zich weer om.
Dan tikt zijn vrouw hem op de schouder en zegt: "Ga je niet kijken
wie er aan de deur staat?"
Dus met veel pijn en moeite komt hij uit bed en gaat naar beneden.
Hij opent de voordeur en daar staat een of andere man die vraagt:
"Zou je me even kunnen helpen met duwen?"
"Nee! Ga weg! Het is half 3. Ik lag in bed te slapen," zegt de man en
gooit de deur dicht.
Hij gaat terug naar boven en vertelt zijn vrouw wat er was gebeurd en
zij zegt: "Je bent een stommerik! Weet je nog die nacht dat wij met
een kapotte auto stonden in de stromende regen en we die man uit
bed moesten bellen om ons weer op weg te helpen. Wat had jij
gedaan als hij had gezegd dat we moesten opdonderen?"
Dus hij gaat weer het bed uit, kleedt zich aan en gaat naar beneden.
Hij opent de deur en ziet de man nergens meer.
Hij roept: "Hé, hallo? Moet je nog geduwd worden?"
Hij hoort een stem: "Ja, alstublieft!"
Hij kan die man nog steeds niet zien en roept: "Waar ben je?"
En de stem antwoordt: "Ik zit hier op de schommel!"
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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.




