'tResidentje
Huiskrantje WZC Familiehof

Leve de senioren
De maand november staat weer voor de
deur en ook dit jaar wordt er in november
weer extra aandacht geschonken aan alle
ouderen tijdens de seniorenweek.
Deze maand gaat de seniorenweek door
van maandag 21 november tot en met
vrijdag 25 november. We hebben immers
weer heel wat leuke activiteiten in petto
voor jullie.
Het begin van de seniorenweek starten we
met een mooie film. Dinsdag, tijdens het
verjaardagsfeest, kunnen jullie de benen
nog eens losgooien op muziek van toen.
Woensdag gaan we op uitstap naar
brouwerij De Koninck. We sluiten de
seniorenweek af met echte
verwenmomenten zoals het
schoonheidssalon en handverzorging.
We hebben dus weer heel wat voor de
boeg in de maand november. Lees snel
verder om te weten te komen wat er jullie
nog allemaal staat te wachten.
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Een terugblik op oktober
Week van 3 tot 10 oktober: Fata Morgana
In de maand oktober werd ons woonzorgcentrum uitgedaagd door
de directeur om 5 opdrachten tot een goed einde te brengen en zo
een 5sterren woonzorgcentrum te worden. Het personeel, de
bewoners, vrienden en kennissen hebben enkele weken lang hun
uiterste best gedaan de 5 doelen te behalen. Tijdens de slotshow
werd er tenslotte bekend gemaakt of alle doelen behaald werden.
Ter herinnering nog even de 5 opdrachten op een rijtje:
* 500 likes halen op Facebook
* Samen een breiwerk maken van 10m lang en 5cm breed
* Samen 3.500.000 stappen zetten
* Samen de rollators en rolstoelen versieren
* Een buffet organiseren van minstens 15 verschillende desserten
tijdens het slotfeest
Tijdens het slotfeest was de spanning te snijden. Door al onze inzet
behaalden we ruimschoots 4 doelen (we kwamen een aantal stappen
te kort voor de vijfde ster). Vanaf toen werden we dus een 4sterren
woonzorgcentrum.
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Een terugblik op oktober
Zaterdag 15 oktober: Jaarmarkt Schelle
Deze jaarlijkse uitstap konden we ook in 2016 zeker niet missen.
Schelle Jaarmarkt was dan ook weer een echte voltreffer.
We vertrokken vanuit het woonzorgcentrum en wandelden zo de
pony's en paarden tegemoet die op de jaarmarkt letterlijk uitgestald
stonden.
Na deze dierenparade gingen we de jaarmarkt op. We wandelden
langs talloze kramen en hier en daar kwamen we eens oude
bekenden tegen. Tot slot namen we ook nog even de tijd voor een
gezellige babbel en een drankje in de sporthal van de
gemeenteschool vooraleer we weer naar het woonzorgcentrum
vertrokken.
Maandag 24 oktober : IKEA
Het was weer een jaartje geleden dat we
nog eens naar de IKEA waren geweest,
dus dacht ik dat we toch weer eens
moesten weten wat de laatste nieuwe
trends in het wonen zijn. Dus
geschiedde...
Met een aantal residenten trokken we
naar de grote IKEA op de
Boomsesteenweg. We kuierden langs de
zetels, de tafels, de keukens, de bedden
enzovoorts. Dan kwamen we in de
cafetaria waar we een koffie zijn gaan
drinken (deze is op weekdagen gratis met
een ikea family kaart, hihi.)
Nadien zijn we met de lift naar beneden
gegaan, waar de residenten nog verder
hun boodschappen konden doen. Nadat
allles betaald was, was het weer tijd om
naar huis te gaan.
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Een vooruitblik op november
Dinsdag 8 november: Uitstap Van Uytsel
In november treffen velen reeds voorbereidingen voor de
feestdagen. Ook decoratie en bloemenwinkel Van Uytsel speelt hier
goed op in. Hun winkel staat reeds boordevol met kerstspullen en
prachtig aangeklede decoratiehoeken. De moeite waard dus, vinden
wij, om een kijkje te gaan nemen. Nadien nemen we ook nog even de
tijd om iets lekkers te drinken (en te snoepen) in de cafetaria van Van
Uytsel.
Woensdag 16 november : kunstproject met de kleuters
Creatievelingen opgelet! Woensdag 16 november komen enkele
bengels van de plaatselijke kleuterschool op bezoek. Samen met
jullie willen ze graag prachtige kunstwerken maken. Wie zich
geroepen voelt om mee te doen, is altijd van harte welkom!
Woensdag 16 november: Uitstap Waasland Shopping Center
Voor wie zichzelf eens wil trakteren op een nieuw ensemble of
gewoon nieuwsgierig is naar de laatste nieuwe mode is de uitstap
naar het Waasland Shopping Center een goed idee.
Geïnteresseerden kunnen altijd bij het animatieteam terecht om eens
na te gaan of er nog een plaatsje vrij is.
Maandag 21 november tot en met vrijdag 25 november:
seniorenweek
Ook dit jaar nemen we deel aan de seniorenweek. We hebben weer
heel wat leuke activiteiten in petto zoals het verjaardagsfeest, de
uitstap naar Brouwerij De Koninck en verschillende
verwenmomenten. Een week om naar uit te kijken dus!
Maandag 28 november: optreden Gunther Neefs CC Aartselaar
Maandag 28 november treedt Gunther Neefs op in CC 't Aambeeld in
Aartselaar. We vonden dit dus het uitgelezen moment om samen met
enkele bewoners onze stembanden nog eens te smeren op de
muziek van Gunther Neefs.
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Data om te onthouden
Snoepkar: dinsdag 8 en vrijdag 25 november in de namiddag
Boekenkar: donderdag 3 en maandag 14 november in de
namiddag en dinsdag 29 november in de voormiddag
Winkelkar: woensdag 30 november in de namiddag
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Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners

Van den Bogaert Bertha : kamer A 011/1

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

Rond half november zullen de
nieuwe herstelverblijfkamers af
zijn en verwachten we nieuwe
bewoners in de Bblok!

In het animatieteam mogen
we Dirk verwelkomen als
vrijwilliger. Hij komt ons 1
dag per week helpen.
Ook Natasja zal je hier als
vrijwilligster om de 14
dagen zien verschijnen.

Vanaf november zullen
sommige activiteiten doorgaan
in de mediazaal op de 2de
verdieping van de Bblok
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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.

Joske Op de Beeck
99 jaar
† 09/10/2016
Mulleman Luc
63 jaar
† 29/10/2016

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

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

Gorris Jef
Poljet Philomene
Magdelijns Denis
Lejon Tinneke
De Maeyer Josephine
Biermons Yvonne
De Belder Cois
Pohl Maria
Van Esbrouck Hilda
Van Nerom Germaine
Smet Alfonsine

79 jaar  01/11
90 jaar  02/11
90 jaar  11/11
97 jaar  14/11
91 jaar  14/11
89 jaar  21/11
74 jaar  24/11
87 jaar  24/11
89 jaar  24/11
92 jaar  28/11
85 jaar  29/11

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op dinsdag 22
november in de
cafetaria om 14.00 uur.
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Boom
Het Sint Jan Baptist Godsgasthuis werd gebouwd in 1843. Het
ontleent zijn naam aan de schenkers ervan.
In 1860 werd het gasthuis uitgebreid met een zaal voor choleralijders
en een dodenhuis. Het zogenaamde oudmannenhuis dat er ook nog
bij kwam dateert van 1903.
Echter sinds 1960 werd met de afbraak begonnen en de zusters zelf
verhuisden naar Reet en begonnen aldaar een volledig nieuw
ziekenhuis en woonzorgcentrum. De Gasthuiszusters
Augustinessen van Boom waren uitsluitend actief in de zorgsector.

Stefan
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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

Lachen is gezond
De 3 dorstige vampieren
Er zitten 3 vampieren op een dak wat bij te praten. Plotseling zegt de
eerste: "Ik heb dorst!" waarna hij rechtspringt en wegfladdert... 2 uur
later komt hij terug, met heel zijn mond onder het bloed. "Amai,"
zeggen de twee overgebleven vampieren, "Waar zijt gij geweest?"
Waarop de vampier antwoord: "Wel, ziet ge daar in de verte die kerk?
Daarrond ligt een dorp en ik heb heel het dorp leeggezogen." De
twee vampieren zijn onder de indruk. Ze gaan alledrie zitten en
praten verder.
Een beetje later springt de tweede vampier recht en zegt: "Ik heb
dorst!", waarna ook hij wegfladdert... 5 uur later komt hij pas terug
met zijn gezicht en borst helemaal onder het bloed. "Amai," zeggen
de andere twee, "Waar zijt gij geweest?" Waarop de vampier
antwoord: "Wel, ziet ge daar in de verte die kerk? Daarrond ligt een
dorp maar als je een beetje verder vliegt kom je een stad tegen. Ik
heb gewoon heel die stad leeggezogen." De twee vampieren zijn nu
nog meer onder de indruk. Ze gaan alledrie zitten en praten verder.
Nog wat later springt de laatste vampier recht en zegt "Ik heb dorst!"
en ook hij fladdert weg... Uren en uren verstrijken en pas na 20 uur
komt de vampier terug. Van kop tot teen zit hij onder het bloed, geen
plekje op zijn lichaam is niet besmeurd. "Godallemachtig!" roepen de
andere twee, "Waar zijt gij geweest?" Waarop de vampier antwoordt:
"Wel, ziet ge daar in de verte die kerk? Verder ben ik nie geraakt want
daar ben ik recht tegenaan gevlogen."
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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!
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
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