V.U.: Gabriella De Francesco, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland

HUISKRANT
Woonzorgcentrum Bosbeekhof

Mei 2022

EDITORIAAL

2
Inhoud
3

Voorwoord
ACTUEEL

4-5

•

Het lokaal dienstencentrum heeft een naam

6-7

•

Het palliatief supportteam in de kijker

7

•

Nieuwe prijzen cafetaria

8-9

•

Bier proeven

10

•

De IJsheiligen bestaan!

11

•

Tuinteam gezocht

16

•

Aaihond Emma

17

•

De keuken verhuist

22

•

Bosbeekhof Homo Universalis

23

•

Boerenmarkt op 6 mei

23

•

Stickerverkoop Rode Kruis

24

•

Nieuwe toegang
PRIKBORD

12-13

•

Jarigen mei

14

•

Personeelsnieuws

15

•

We namen afscheid van...
WIJKNIEUWS

18-19

•

Tuinwijk

20-21

•

Boshoek

R e d a c t i e m e d e we r k e r s
Maddy Van den Bergh
Chris Van Camp
Pascale Adriaensen
Stéphanie Dils

Kim Van Uffelen
Roza Aerts
Chris Haemels

EDITORIAAL

3
Voorwoord
Beste bewoner, beste lezer,

De keuken van wzc Bosbeekhof en de hoofdzetel
van Zorgbedrijf Rivierenland krijgen binnenkort
een nieuwe stek. De verhuis naar het nieuwe gebouw nadert met rasse schreden. Alle voorbereidingen zijn volop aan de gang. Ook de inrichting
van het lokaal dienstencentrum krijgt vorm. We
kijken er allemaal naar uit. Het brengt een nieuwe dynamiek in huis.
Nu we stilaan het nieuwe gebouw in gebruik gaan nemen, wijzigt
ook de toegang tot het woonzorgcentrum. Vanaf 9 mei verwelkomen we alle bezoekers langs de voorkant van het prachtige nieuwe
gebouw. Lees hierover meer op de achterkant van deze huiskrant,
dan ben je zeker mee.
Tijdens het kermisweekend opent Lokaal dienstencentrum ‘De Plek’
de deuren. Noteer 11 en 12 juni met een stip in je agenda.
Een unieke gelegenheid om een kijkje te komen nemen.
De bewoners krijgen al eerder de kans om eens rond te wandelen in
het nieuwe gebouw.
Voor Liesbeth, onze woonzorgcoach en mezelf, is het nog even
wachten op een vaste plaats. De volgende weken zijn we te vinden
in de fitness. En niet om onze conditie te verbeteren!. Wel in afwachting tot we verhuizen naar onze nieuwe burelen in de Dorpsstraat, begin juni. Ik kijk er naar uit om terug meer deel uit te kunnen maken van het wonen en leven in het woonzorgcentrum.

Maddy Van den Bergh
Directeur
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ACTUEEL
Het lokaal dienstencentrum heeft een naam!

Een frisse, leuke naam voor het gloednieuwe lokaal dienstencentrum op
de site van Bosbeekhof.
Daar waren we naar op zoek toen we in februari 2022 een oproep deden
om suggesties in te sturen. Een groot aantal inzendingen liep binnen,
allemaal met een mooie motivatie erbij. Aan ideeën en creativiteit geen
gebrek dus! Intussen is de nieuwe naam gekend: ’De Plek’.
Lokaal dienstencentrum ‘De Plek’ wil een plaats zijn waar iedereen zich
goed kan voelen. Waar het goed is om te komen. Waar iedereen een
plek kan hebben. Een plek om rustig samen te zitten, om te verpozen
met buren, kennissen of vrienden. De plek verwijst ook naar het veld
waar de boer zijn gewassen heeft. Toepasselijk voor een tuindersgemeente als Sint-Katelijne-Waver. En om het in het dialect te zeggen:
misschien is het lokaal dienstencentrum ook wel een plek om soms te
blijven ‘plekken’.

Wil je weten wat er allemaal te beleven is in het lokaal dienstencentrum
en hoe het er van binnen uit ziet? Dan ben je zeker welkom op de
opendeurdagen. Op zat. 11 en zo. 12 juni tijdens het kermisweekend, is
iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Wij wachten jullie al
op!

ACTUEEL
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H e t Pa l l i a t i e f S u p p o r t t e a m i n d e k i j k e r
Hulp en steun bij ernstige ziekte of levenseinde
Wanneer genezen niet meer mogelijk is
De medewerkers van het woonzorgcentrum doen er alles aan zodat de
bewoners zich goed kunnen voelen in hun nieuwe woonst.
Ook wanneer het einde van het leven lijkt te naderen, staan ze steevast
paraat om bewoners en familieleden te ondersteunen in deze moeilijke
tijd.
Om dit alles mogelijk te maken hebben we een Palliatief Supportteam
(PST) opgericht. Dit team geeft advies over palliatieve zorg en
vroegtijdige zorgplanning aan de teams in het woonzorgcentrum.
Hiervoor bestaat het team uit verschillende specialismes zodat elk
aspect van het leven en wonen van de bewoner aan bod komt.
Julie kwam sinds kort bij het PST: ‘Ons team bestaat uit de coördinerend en raadgevend arts, een teamcoach, verpleegkundigen, zorgkundigen, de ergotherapeut, de kwaliteitscoördinator en de woonzorgcoach.
We zijn van plan om het team nog uit te breiden met woningassistenten. Zo kunnen we onze aandacht nog meer richten naar het wonen en
leven van de bewoner.
We komen maandelijks samen om te zien op welke manier we de palliatieve zorg in het wzc kunnen verbeteren. We kijken altijd hoe we zowel
de bewoner als de familie en mantelzorger het best kunnen ondersteunen. Het
PST staat er niet alleen voor. We doen
beroep op de kennis van het Palliatief
Netwerk Mechelen die ons bijstaat als we
vragen hebben of als we hulp nodig hebben.‘

ACTUEEL
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Welke ondersteuning biedt het PST?










Advies over comfortzorg (nemen van pijnscores, het verzachten
van deze pijn, symptoomcontrole,…)
Psychosociale en emotionele ondersteuning aan bewoner, zijn familie/mantelzorger en de collega’s
Het bespreekbaar maken van levens- en zinsvragen, begeleiding
bij beslissingen over het levenseinde
Tegemoet komen aan speciale (laatste) wensen van bewoners:
een bepaalde maaltijd, een wandeling, muziek beluisteren,…
Stervensbegeleiding

N i e u we p r i j z e n i n c a f e t a r i a
Vanaf 1 mei gelden er nieuwe prijzen in Café Offendonk:
Frisdranken

1,70

Warme dranken

1,70

Flesje wijn 25 cl

4,50

Pils

1,70

Kriek

2,20

Gouden Carolus

3,50

Duvel

3,50

ACTUEEL
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B i e r p r o e ve n

In de splinternieuwe brasserie van het lokaal
dienstencentrum pakken we binnenkort naast
ons eigen bier graag uit met enkele streekbieren. We moesten natuurlijk niet ver zoeken.
“Brouwerij Cloet” is een artisanale brouwerij in centrum Katelijne. Zij
hebben verschillende bieren in hun gamma: klassiekers zoals een pils,
maar ook een IPA (hop), een stout, een dubbel, een donker en een
blond bier. De naam geeft aan wat je mag verwachten.
Omdat we niet alle bieren kunnen aanbieden hielden we een heuse
bierproeverij. Enkele bewoners, vrijwilligers en familieleden stelden zich
maar al te graag kandidaat om te proeven.

Er werd gekeurd op smaak, geur en kleur. Tussendoor zorgden we voor
een hapje zodat de smaken tot hun recht konden komen. Brouwmeesters Kevin en Patrik zorgden voor deskundige uitleg. Het was een
leerrijke en smakelijke namiddag.
De deelnemers waren kritisch. Enkele citaten:
Over de pils, het Cloetje:

‘Het proeft naar bier, maar is eerder slappe koffie.’
‘Toch niet zo slecht om de dorst te lessen.’
Over de Indian Ale:
‘ Oei, das bitter.’
‘Hoe meer alcohol, hoe beter…’
Over de Dubbel:
‘Dat gaat goed zijn bij gestoofd konijn.’
‘Verdoeme dat is lekker!’
Over de Stout:
‘Oei, ik drink liever koffie dan, maar ja, iedereen heeft zijn meug hé…’
‘Het heeft wel ne schone schuimkraag’

ACTUEEL
Wil je graag weten welke keuzes er gemaakt werden?
Kom ze zeker binnenkort proeven in onze gloednieuwe brasserie!

9

ACTUEEL

10
De ijsheiligen bestaan!

De periode van 11 tot en met 13 mei wordt vaak ‘de IJsheiligen’
genoemd. Wat is dat precies en waar komt die naam vandaan?
De periode van IJsheiligen is een keerpunt in het weer. Tot 11 mei is er
nog een kans op nachtvorst. Na 13 mei is deze kans zeer klein maar niet
uitgesloten.
Deze volksweerkunde is vooral bedoeld voor boeren, tuinders en
mensen die van tuinieren houden. Nachtvorst aan het einde van april of
vroeg in mei kan desastreus zijn voor gewassen. Tot de IJsheiligen is
voorzichtigheid dus geboden als je nieuwe plantjes buiten wil planten.

De IJsheiligen zijn de naamdagen van een aantal katholieke heiligen die
vallen in de periode van 11 tot en met 14 mei.
Het zijn: Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius van
Maastricht (13 mei), Bonifatius van Tarsus (14 mei)
Al is die van den 11ste mei oud en grijs, hij houdt van vriezen en
van ijs! (= Heilige Mamertus)
Veu de veust is niemand beschermd, als die van de 14de zich over
ons ontfermt. (= Heilige Bonifatius)
Hoe meer onweer mei erft, zoveel te minder er komt in de herfst.
Zitten de vogelkes nog met hun ei, zet de plantjes binnen achter
de venster op een rij!

ACTUEEL
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Tu i n t e a m G E Z O C H T ! !

Klinkt het begrip van de IJsheiligen jou heel
bekend in de oren?
DAN BEN JIJ MISSCHIEN DE GEKNIPTE
PERSOON DIE WE ZOEKEN!
We zijn op zoek naar een aantal bewoners en/
of familieleden die graag deel willen uitmaken
van ons tuinteam. Samen dragen we de verantwoordelijkheid over
de kruiden- en groentebakken van ‘Den
Hof’.
Groenten en kruiden
aanplanten, hun
verzorging, de oogst,…
is onze taak.
Ook de verzorging van
de kippen nemen we ter harte. De borders harken, onkruid uittrekken, de zorg voor de materialen,… behoren eveneens tot het takenpakket.

Heb jij groene vingers? Vind je het fijn
om zelf groenten en kruiden te kweken?
En ben je niet vies om je handen vuil te
maken?
Geef dan een seintje aan Stéphanie
(stephanie.dils@zbrivierenland.be)
of Kim (kim.vanuffelen@zbrivierenland.be).
Dan nodigen we jullie binnenkort uit op de
startvergadering van het Tuinteam!

PRIKBORD
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Jarigen mei
Jacky Paridaens - 1 mei - 85 jaar

Fons Van Reusel - 4 mei - 81 jaar

Marcel Slagmolen - 12 mei - 93 jaar

Josée Andries - 14 mei - 85 jaar

César De Groen – 15 mei - 88 jaar

Claudine Delvoye - 16 mei - 85 jaar

PRIKBORD
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J a r i g e n m e i ( ve r v o l g )
Germaine Kinne - 19 mei - 94 jaar

Emiel Op De Beeck - 19 mei - 91 jaar

Gaby Torfs - 27 mei - 83 jaar

Paulette Weekers - 28 mei - 89 jaar

Denise Heyvaert – 28 mei - 86 jaar

Antonius Van Rompaey - 31 mei - 89 jaar

PRIKBORD
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Pe r s o n e e l s n i e u w s

Ivo Van Den Dries is gestopt met
werken op Hoogdonk op 21 april. Hij
kreeg een mooi afscheidsgeschenk.

Oma / opa
Gerd Luytens (medewerker in de keuken) werd
moeke van Lucas Vertommen-Al-Kour, op 13 april
2022.
Rudy Joossen (kok) werd bompa van Margot
Joossen, op 15 april 2022. Zij woog 3,570 kg en
was 52 cm groot.

PRIKBORD
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Wi j n a m e n a f s c h e i d va n
Lisette Mertens

Geboren te Sint -Katelijne-Waver op 6 december 1926
en overleden in het wzc op 19 april 2022

Veel sterkte aan familie en vrienden

N o t e e r a l va s t i n j e a g e n d a
Zaterdag 11 en zondag 12 juni: opendeurdagen in het nieuwe lokaal dienstencentrum ‘De plek’.

ACTUEEL

16
AAI-hond Emma

An en Emma vormen sinds kort
het AAI-team van het wzc! An, het
baasje van Emma, reageerde op
onze oproep via Hoplr (sociaal
buurtnetwerk online). Ze werd
door AAP vzw geselecteerd en
kreeg samen met Emma een opleiding. Na deze opleiding kwamen
ze 2 keer op stagebezoek met
Thalia (rechts op de foto) van AAP
-vzw. De stage verliep heel vlot en Emma werd direct goedgekeurd
door de bewoners! Allemaal blije gezichten. AAI-team An en Emma
zullen om de 2 weken op woensdag namiddag op bezoek komen!

ACTUEEL
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O n z e k e u k e n ve r h u i s t !

Het keukenteam kookt op zondag 8 mei voor
de laatste keer een middagmaal in de huidige
keuken. Van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei
wordt er een groot deel van de toestellen en
het werkmateriaal uitgebroken. Die verhuizen
naar de nieuwe keuken van Bosbeekhof. De
nieuwe keuken ligt aan de Dorpsstraat, tussen het woonzorgcentrum en
het lokaal dienstencentrum. De keukenmedewerkers kunnen zonder
hindernissen naar de wijken rijden met de maaltijden. Een hele verademing. De slechte weg langs de passerelle is dan verleden tijd.
De verhuis heeft wel gevolgen. Van maandag 9 tot vrijdag 13 mei hebben we geen keuken om in te koken. Gelukkig kunnen we rekenen op
de hulp van de firma Sodexo en het keukenteam van woonzorgcentrum
Hof van Egmont.
Onze kok Marc vertelt: ‘Onze collega’s van het
keukenteam in Mechelen koken voor ons de
soep en het middagmaal. De ganse week ga ik
in Mechelen werken. Zo kan ik er mee voor zorgen dat de organisatie van de maaltijden voor
de bewoners van Bosbeekhof vlot verloopt’.
Van zodra de maaltijden in Sint-Katelijne-Waver
aankomen zorgen onze keukenmedewerkers
ervoor dat alles tijdig in de wijken geraakt. Zij zorgen zelf ook nog voor
het ontbijt en het avondmaal. Ook de grote afwas kan tijdens de werken nog blijven doorgaan in de oude keuken.

Vrijdag 13 mei is het alle hens aan dek. Alle keukenmedewerkers zetten
dan hun beste beentje voor om de keuken te laten blinken. Want zaterdag 14 mei is het de grote dag. Onze chef-kok Gunther kookt dan samen met zijn team voor de eerste keer in de nieuwe keuken.
We duimen ervoor dat alles vlot verloopt!

18

WIJKNIEUWS TUINWIJK
F e e s t v o o r Vi r g i n i e !

Dinsdag 4 april was het groot feest op de Tuinwijk:
we vierden de 100ste verjaardag van Virginie!
De Tuinwijk werd versierd met gouden ballonnen,
een rozenboog, een feesttafel voor de gasten en
een ereplaats voor Virginie!
De schepenen van de gemeente hielden een
toespraak en overhandigden kadootjes waaronder
eentje van de Koning en Koningin. Na het feestmenu werd er gedanst, taart gegeten en gezongen.
Het was een prachtige dag die Virginie en haar
familie niet snel zullen vergeten.

WIJKNIEUWS TUINWIJK
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Pa a s o n t b i j t
De woningassistenten zorgden met Pasen voor een lekker paasontbijt
met pistolets, sandwiches en koffiekoekjes, en vers fruitsap!
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WIJKNIEUWS BOSHOEK
#Boshoekgaatoptrot

Vorige maand kon je lezen dat de bewoners van Boshoek hun keuze konden maken voor een uitstap.
Uit de 3 voorstellen kwam het Vrijbroekpark in Mechelen als winnaar uit de bus.
Deze maand prikken we een datum.
En in juni gaan we dan ‘op trot’.

Pa a s m a n d j e s b i j h e t o n t b i j t
Op paaszondag wilde Paulette haar medebewoners verrassen met een
mooie paastafel. Creatief als ze is maakte ze samen met Jacqueline heel
mooie paascupjes die ze dan nog vulden met lekkere paaseieren. Wat
een topteam!

WIJKNIEUWS BOSHOEK
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César in de tuin

Vroeger was César graag in de tuin bezig
na zijn dagtaak op het werk.
Hij heeft in Bosbeekhof de weg naar Den
Hof gevonden. Regelmatig zie je hem in
de tuin werken.
Tot ieders voldoening. In eerste plaats die
van hem!

Cupcakes

ACTUEEL
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B o s b e e k h o f H o m o U n i ve r s a l i s

Wist je dat…

Het spel gebaseerd is op ‘Homo universalis’ van het TV-programma
‘Iedereen beroemd’.

Er onder een ‘homo universalis’ een kunstenaar verstaan wordt die
begaafd is op verschillende terreinen.

Herinner je onze vorige editie nog?

ACTUEEL
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Boerenmarkt op 6 mei

Op vrijdag 6 mei van 18u tot 22u wordt het binnenplein van het gemeentehuis omgetoverd tot een boerenmarkt. Je kan er terecht voor
lekkere, ambachtelijke, eigen geteelde of zelfgemaakte producten.

Medewerkers van Boshoek verkopen er
Limoncello, Homemade by Boshoek.
De opbrengst besteden ze aan uitstappen.
In juni staat het Vrijbroekpark al op het
programma.

S t i c k e r ve r k o o p R o d e K r u i s
Dit jaar prijkt Minnie Mouse van Disneyland® Paris op de sticker van
Rode Kruis-Vlaanderen!
De reden? Disneyland Paris viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan en
Disney Figuren spreken tot ieders verbeelding.

Met deze magische sticker wil Rode Kruis-Vlaanderen alle Vlamingen
overtuigen om de 228 lokale Rode Kruisafdelingen financieel te steunen. Wij dragen alvast ons steentje bij. Tijdens corona kregen we veel
steun van de medewerkers van het Rode Kruis.
Voor 5 EUR kan je een sticker kopen aan het onthaal. De stickeractie start op donderdag 21 april en loopt tot donderdag 5 mei.

N i e u we i n g a n g w o o n z o r g c e n t r u m
Op 9 mei wordt het terrein van Bosbeekhof gedeeltelijk afgezet voor de
sloop van de 3 oude gebouwen: het resterende stuk van wzc SintElisabeth, de oude keuken en het administratief gebouw.
We openen vanaf maandag 9 mei de nieuwe hoofdingang aan de Wilsonstraat voor bezoekers.

Op dat moment verdwijnt de huidige zij-ingang via de passerelle.

Ook het parkeren wijzigt omdat de aannemer op de plaats van de gesloopte gebouwen een parking zal aanleggen. De huidige parking wordt
tijdelijk verkleind: enkel de parking aan Residentie Offendonk blijft behouden.
Bezoekers van het woonzorgcentrum kunnen parkeren in de aanpalende
straten of op de parking tov. Bakkerij Peeters.

De parking achteraan is bereikbaar via Den Haes voor bewoners en bezoekers van Residentie Offendonk en medewerkers van Bosbeekhof.
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