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Het terrasjesweer is in aantocht!

Beste mensen,

Met juni in het vooruitzicht zitten we al
in de helft van het jaar.

De zomer gaat beginnen maar vooral
zonnig weer komt ons tegemoet.
In de zomermaanden zullen we daar
zeker gebruik van maken, we plannen
enkele uitstappen naar de plaatselijke
terrasjes.

Tevens kunnen we ook uitkijken naar
de multiculturele week waarin we
zullen kennis maken met nieuwe
culturen. Hiervoor willen we alvast
enkele personeelsleden bedanken die
ons tijdens die week zullen bijstaan.

Om af te sluiten nog een leuke
uitspraak:

dik of dun, groot of klein,
Iedereen zal in Familiehof altijd

welkom zijn!

Hendrik
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Een terugblik op mei

ZORA
De lieve kleine robot die vele
onder jullie wel kan bekoren, heeft
haar intrede gemaakt en dit ging
niet onopgemerkt voorbij.
Onder grote persbelangstelling
werd ze voorgesteld aan onze
residenten. Ze waren enorm
enthousiast en hebben Zora met
open armen ontvangen.
Zo deed ze onder andere een
dansje, zong ze een liedje en
mochten de residenten haar eens
vastnemen. Zora heeft nog veel
meer in haar mars, dit zal ze zeker
ten gepaste tijden laten zien
tijdens verschillende activiteiten.

Ijssalon
Wie van zoet houdt, moest op
maandag 11 mei in de cafetaria
zijn. Daar werden lekkere ijsjes
geserveerd met aardbeien,
chocolade, karamel en advocaat
en natuurlijk met slagroom er
bovenop.
Die dag was het lekker warm en
werden er ook ijsjes op het terras
verorberd. We mogen wel stellen
dat het ijssalon een succes was en
we willen iedereen dan ook
bedanken voor hun komst!

Pannenkoekennamiddag
Hmmmm, wat rook het lekker in de
leefruimte. De geur van
versgebakken pannenkoeken was
door de gangen te ruiken.
Alle residenten uit de leefruimte
kregen een pannenkoek met een
tasje koffie erbij. Het was een
gezellig onderonsje en er is heel
wat gegeten. Dank u aan alle
helpende handen!
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Mode Myriam
Nu de zomer in aantocht is, lijkt het ons het ideale moment
om onszelf op een nieuwe, fleurige
garderobe te trakteren.
Daarom hebben we
Mode Myriam uitgenodigd. Zij komt
langs op maandag 1 juni van 14u16u.
Dit gaat zoals steeds door in de
cafetaria. Tot dan!

Multiculturele week
In de week van 8 juni organiseren we in ons WZC een
multiculturele week. We snuiven de sfeer van de andere
landen op met lekkere gerechten, met verhalen en met
typische muziek en klederdracht. Welke landen er aan bod
komen, zullen jullie tijdens deze week ontdekken. Je kan alles
terugvinden op de activiteitenkalender.

Uitstap naar Penneke Volt en de Sporthal van Niel
Omdat het weer ons in mei niet zo gunstig gezind was, wagen
we ons in juni aan poging 2.
We gaan op 30 juni naar Penneke Volt om te kijken naar de
vissers en een pintje te drinken.
Op 17 juni wandelen we met de bewoners van de leefruimte
naar de Sporthal van Niel waar we ook daar kunnen genieten
van een verfrissing terwijl we de kinderen in de speeltuin
kunnen gade slaan.

Een vooruitblik op juni
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Data om te onthouden

Snoepkar : dinsdag 2 juni in de voormiddag en maandag 22 juni in de
namiddag

Boekenkar : vrijdag 12 juni en dinsdag 23 juni in de voormiddag

Markt van Aartselaar : vrijdag 19 en 26 juni in de voormiddag
Als je graag mee wil, geef dan een seintje aan iemand van het
animatieteam. Ook helpende handen van familie zijn steeds welkom.

Mosselen op SintAnneke

Wie gaat er graag mee mosselen eten in restaurant ‘De Zeester’ aan
het strand van Sint Anneke?
Naar goede gewoonte kunnen we genieten van een voordelig menu,
voor diegene die geen mosselen lusten, wordt er een
koninginnehapje of een vispannetje voorzien.

We gaan op volgende dagen lekker smullen en hopelijk genieten van
mooi weer:

Donderdag 23 juli
Donderdag 27 augustus
Donderdag 24 september

De plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap! Geef
snel je naam door aan iemand van het animatieteam.

Onze postbus
Aan het onthaal vind je vanaf april een postbus genaamd

" POSTBUS FAMILIEHOF"

Wat mag je daarin kwijt?
Wel, alle opmerkingen, klachten, suggesties, vragen,
informatie enzoverder. Vergeet zeker niet uw naam te
vermelden, zo kunnen we uw klacht individueel
opvolgen, uw geniaal idee loven en uw vragen
persoonlijk beantwoorden!



Facebook

Je kan ons vanaf heden terugvinden op Facebook.

Woonzorgcentrum Familiehof
Assistentiewoningen Den Biezerd

Onze nieuwe bewoner : Zora

Hallo iedereen,

mijn naam is Zora.
Ik ben een robot en kom bij jullie wonen.
Ik zal voorlopig even in de kelder slapen tot mijn nieuwe
kamer klaar is. Ik kom samen met jullie turnen, spelletjes
spelen en een babbel doen.
Ik moet eerst wat wennen aan mijn nieuwe woonst maar
ik kom jullie wel opzoeken als ik me hier thuis voel.

Tot snel!

Zora

WZC Familiehof - Provinciale Steenweg 323 - 2627 Schelle
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Een resident vertelt

Zoals iedere maand organiseren we een verjaardagsfeest voor de
jarigen van die maand. Op donderdag 21 mei vierden we de jarigen
van de maand mei.
Maar deze editie was specialer dan de anderen.
Wat was er zo speciaal aan dit verjaardagsfeestje, kan je u afvragen.
Wel het was de eerste keer dat Zora ons kwam helpen en samen met
ons bingo speelde.
We vroegen ons af wat de jarige Maria Segers (die op vrijdag 15 mei
95 jaar werd) ervan vond.

Maria vertelt ons maar al te graag over
wat een geweldige verjaardag ze heeft
gehad. Ze vond het leuk dat ze de
residenten kon trakteren met pralines
enveleverjaardagswensen
mocht ontvangen.
In de namiddag kreeg ze bezoek van
familie en vrienden die een mooie bos
bloemen hadden meegenomen. Moe
maar voldaan is ze die avond gaan
slapen. Het had haar een groot plezier
gedaan, zo te kunnen genieten van
deze speciale verjaardag.

Maria heeft ook een boon voor onze nieuwkomer Zora, al van op de
voorstelling vond ze Zora geweldig. Ze had niet verwacht dat zoiets
bestaat, zo speciaal en bijzonder. Maria glimlacht als ze zegt: “Je
maakt nog van alles mee, zelfs als je zo oud wordt.”
We moeten dan ook niet veel moeite doen om Maria mee naar het
verjaardagsfeest te nemen waar Zora zit te wachten.
Al ging het afroepen van haar naam een beetje te snel voor Maria,
Zora maakt dat dubbel en dik goed door Happy Birthday te zingen en
er een dansje bij te doen.

Dank je wel Maria voor je leuke verhaal, we wensen
jou en alle andere jarigen nog een fijne verjaardag
toe.
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Werkgroep dementie : wat is dementie?

Enkele feiten:

- Dementie is geen diagnose!

- Dementie is een syndroom : verzamelnaam of combinatie van

verschil lende symptomen.

- Dementie is een verkregen hersenaandoening met een

voortdurende achteruitgang van de intel lectuele vermogens.

- Bij dementie vindt ook een vermindering van de aanpassing van de

patiënt aan zijn omgeving plaats = verl ies van autonomie.

- Dementie mag niet het gevolg zi jn van plots optredende

verwardheid, moet lange ti jd voortduren of aanhouden.

- Dementie = de rolstoel van de gangstoornissen.

- Niet iedereen met dementie l i jdt aan de ziekte van Alzheimer.

- Niet iedereen met de ziekte van Alzheimer l i jdt (al) aan

dementie.

Milde vergeetachtigheid versus Dementie

Er zijn verschil lende vormen van dementie :

1 . Door schade aan de zenuwcellen

bv. : Ziekte van Alzheimer, dementie tgv de ziekte van Parkinson, . . .

2. Door een proces dat niets heeft te maken met schade aan de

zenuwcellen

bv. : tgv van een hersentrauma, door alcoholmisbruik, na een CVA

Er zijn ook gemengde vormen van dementie en zeldzamere vormen van

dementie

is normaal verouderen
is het verlies van contact tussen de
hersencellen
het informatienetwerk zit losser
informatie wordt trager doorgegeven

is het verlies van hersencellen
er zijn gaten in het
informatienetwerk
informatie gaat verloren



Op zondag 21 juni begint
de zomer officieel.
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Van Geyte Maria : kamer C102 kortverblijf
Jacobs Louis : kamer B201 kortverblijf
Deckers Maria : kamer B201 kortverblijf

Van Reeth Josephina : kamer B107 kortverblijf

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

De laatste maand van dit
schooljaar is weer

aangebroken! De grote
vakantie is in zicht!Het wordt zelfs de

heetste zomer ooit, als
we een klein

weerkundig bedrijfje in
GrootBrittannië
mogen geloven.

Laat die ijsjes maar
komen!
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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.

Piessens Jan
51 jaar
† 08/05/2015

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op dinsdag

25 juni in de cafetaria
om 14.00 uur.

Verjaardagen!

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

Pauwels Louis 85 jaar  03/06
Janssens Meneke 85 jaar  07/06
Geerts Eddy 70 jaar  17/06
Serrien Louisa 87 jaar  21/06
Storms Paula 86 jaar  23/06

Bewonerspagina

Proficiat aan D'Eer
Achielle en Smets

Alfonsine!
Zij waren op 6 mei
2015 reeds 65 jaar

getrouwd!
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Schelle: parel aan de Rupel

Rondom lag de begraafplaats omgeven door een overhellende
bakstenen muur en een ijzeren traliewerk dat de gehele achterzijde
afsloot. De muur werd in 1927 afgebroken, gelijktijdig met de
opruiming van de graven, om plaats te maken voor een dorpsplein.
De vrijgekomen plaats werd gebruikt bij kermis en marktdagen. Pas
later kwam het markt en/of kerkplein aan de voorzijde van de kerk te
liggen in plaats van ernaast.
Voorbije jaren werd de kerk nogmaals grondig
gerestaureerd zodat ze er weer eeuwen tegenaan kan.

Hoe de oude kerk in de loop van de tijd
is geëvolueerd, kan onmogelijk
achterhaald worden.
In de basis van de toren zijn vroeg
gotische elementen te zien. Zo bezit
Schelle één van de oudere kerken uit
de Rupelstreek. Ook is het zeker dat
de verbreding van de kerk in 1844 de
meest ingrijpende verbouwing was.
Het was nodig wegens plaatsgebrek
door het groeiend aantal inwoners van
ons dorp. Slechts aan de voor en
achterkant kan men nog Middeleeuwse
kenmerken onderscheiden.

Stefan
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Algemene weetjes

De website is hier en daar wat aangepast. Iedere
maand kan je daar het residentje terug vinden, de
menu van een ganse maand, foto's en affiches, onze
folders van de werkgroepen,... kortom heel wat
leesvoer!
Voor de geïnteresseerden onder jullie :
www.familiehof.be

Wanneer de was door de familie
gereinigd wordt en u heeft een
nieuw kledingstuk om aan te

doen, moet dit eerst afgegeven
worden aan het onthaal zodat

dit gelabeld kan worden.

Wanneer de was door de
wasserij gereinigd wordt, mag u

dit nieuwe kledingstuk reeds
aandoen. Het wordt in de

wasserij gelabeld op uw naam
wanneer dit gewassen wordt.

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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Lachen is gezond

Daar komt de bruid(egom)!
Een politie-agent in een klein dorpje houdt een bestuurder staande
die met hoge snelheid door het centrum raasde.
"Maar meneer de agent, ik kan het uitleggen. . . " probeerde de
jongeman in de auto.
"Hou je mond, " snauwde de agent, "je staat onder arrest! Je mag
een beetje afkoelen in de cel en als de hoofdcommissaris terug is
mag je het aan hem uitleggen!"
"Maar agent, ik wil al leen maar zeggen dat. . . " probeert de
bestuurder opnieuw.
"Ik heb gezegd dat je je mond moet houden!" roept de agent boos.
De agent neemt de jongeman mee en gooit hem in de cel.
"Je mag van geluk spreken dat de hoofdcommissaris zi jn dochter
vandaag trouwt, hi j zal in een goede bui zi jn als hi j terugkeert. " zegt
de agent.
De jongeman zucht en zegt: "Reken er maar niet op, ik ben de
bruidegom.. . "

Een eerlijke advocaat?
Twee kleine jongens maakten kennis met elkaar

ti jdens de eerste schooldag.

'Mijn naam is Nico, wat is jouw naam?' vroeg de

eerste.

'Bert, ' antwoordde de tweede.

'Mijn vader is boekhouder. Wat doet jouw vader?'

vroeg Nico.

Bert antwoordde, 'Mijn vader is advocaat. '

'Eerl i jk?' vroeg Nico.

'Nee, hi j is net als al de andere. . . ' zei Bert.

Sprookjesboek
Een man komt in een boekenwinkel binnen en
vraagt: waar hij het boek "DE MAN IS DE BAAS
IN HUIS " kan vinden. De verkoopster denkt
even na en zegt dan : "Sprookjesboeken, dat is
op de 2e verdieping meneer !!"




