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Sint-Franciscustehuis  

HOSPITALISATIEVERZEKHOSPITALISATIEVERZEKHOSPITALISATIEVERZEKHOSPITALISATIEVERZEKERING AXAERING AXAERING AXAERING AXA    

Begin dit jaar zijn wij overgestapt naar de nieuwe hospitalisatieverzeke-Begin dit jaar zijn wij overgestapt naar de nieuwe hospitalisatieverzeke-Begin dit jaar zijn wij overgestapt naar de nieuwe hospitalisatieverzeke-Begin dit jaar zijn wij overgestapt naar de nieuwe hospitalisatieverzeke-

ring bij AXA. Iedere aangesloten werknemer moet een kaartje ont-ring bij AXA. Iedere aangesloten werknemer moet een kaartje ont-ring bij AXA. Iedere aangesloten werknemer moet een kaartje ont-ring bij AXA. Iedere aangesloten werknemer moet een kaartje ont-

vangen hebben via de post. Indien u deze kaart(en) nog niet hebt ont-vangen hebben via de post. Indien u deze kaart(en) nog niet hebt ont-vangen hebben via de post. Indien u deze kaart(en) nog niet hebt ont-vangen hebben via de post. Indien u deze kaart(en) nog niet hebt ont-

vangen, neem alvast contact op met uw personeelsdienst.vangen, neem alvast contact op met uw personeelsdienst.vangen, neem alvast contact op met uw personeelsdienst.vangen, neem alvast contact op met uw personeelsdienst.    

Hieronder een paar handige weetjes die je vooraf  moet in orde bren-Hieronder een paar handige weetjes die je vooraf  moet in orde bren-Hieronder een paar handige weetjes die je vooraf  moet in orde bren-Hieronder een paar handige weetjes die je vooraf  moet in orde bren-

gen.gen.gen.gen.    

STAP 1: STAP 1: STAP 1: STAP 1: www.axa.be/hospitalisatie 

STAP 2: STAP 2: STAP 2: STAP 2: Kies voor “My AXA Healthcare” 

 
STAP 3:STAP 3:STAP 3:STAP 3:    

• Maak uw profiel aan (1 profiel per gezin). 

• Je ontvangt nadien een e-mail om je profiel te activeren 

(opgelet: de activatie moet binnen de 2 uur na ontvangst van de 

e-mail gebeuren!). 

• Kijk eens rond op de website en vul je gegevens aan indien 

nodig: 

 - goedkeuring GDPR (belangrijk voor de terugbetaling van uw 

medische kosten) 

 - aanvullen bankrekeningnummer (1 per gezin) 

 - barcode afdrukken om bij uw kaart te bewaren (Assupharma - 

apotheek) 

 - … 

Opgelet: kinderen kunnen worden aangesloten t.e.m. 25 jaar, Opgelet: kinderen kunnen worden aangesloten t.e.m. 25 jaar, Opgelet: kinderen kunnen worden aangesloten t.e.m. 25 jaar, Opgelet: kinderen kunnen worden aangesloten t.e.m. 25 jaar, OP OP OP OP 

VOORWAARDE dat ze nog steeds ten laste zijn.VOORWAARDE dat ze nog steeds ten laste zijn.VOORWAARDE dat ze nog steeds ten laste zijn.VOORWAARDE dat ze nog steeds ten laste zijn.    

Bij vragen kan u Bij vragen kan u Bij vragen kan u Bij vragen kan u 

steeds terecht bij uw steeds terecht bij uw steeds terecht bij uw steeds terecht bij uw 

personeelsdienst.personeelsdienst.personeelsdienst.personeelsdienst.    
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N I E U W S B R I E F  

Op 23 mei tussen 13u en 16u30 organiseert de dementiewerking van het Sint-Franciscustehuis Op-

brakel een materialenbeurs. Deze is vrij toegankelijk voor medewerkers, familieleden van bewoners, 

studenten en andere geïnteresseerden. Op 24 mei  verhuist de volledige beurs naar Sint–Jozef Haal-

tert. Op de beurs zal men kunnen kennismaken met verschillende hulpmiddelen uit de ouderenzorg. 

Een groot aantal firma’s zal een stand hebben en hun aanbod (zowel hulpmiddelen rond zorg als vrije 

tijd) voorstellen. Er is tevens mogelijkheid tot vraagstelling en uitproberen. Gedurende de namiddag 

zijn er ook demonstraties van de tovertafel en andere snoezelmaterialen door de ergotherapeuten. 

Zeker en vast een bezoekje waard samen met je collega’s! 

Om de zorginfecties in de WZC te bestrijden, werden vanuit de Overheid maatregelen uitgeschreven 

waaraan medewerkers met zorgcontacten moeten voldoen. De maatregelen werden opgesteld in sa-

menwerking met o.a. het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet- Icuro en FOD Volksgezon-

dheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Keukenmedewerkers dienen specifiek de rich-

tlijnen van het FAVV te volgen betreffende arbeidshygiëne. 

Kort samengevat:Kort samengevat:Kort samengevat:Kort samengevat:    

Alle medewerkers dienen de voorgeschreven arbeidskledij te dragen. Onder de arbeidskledij mag 

steeds een tweede kledingstuk gedragen worden maar enkel korte mouwen worden toegelaten. 

Alle keukenmedewerkers en werknemers met zorgcontacten moeten de voorschriften rond handhy-

giëne strikt volgen, waarbij er een verbod heerst op alle sieraden, uurwerken, nagellak, …  thv handen 

en onderarmen. De haartooi dient te voldoen aan de regels opgelegd volgens functie: keukenmede-

werkers dragen een haarnetje, lange haren worden in de zorg samengebonden tijdens de shift.      

 

 

Jouw kennis aangaande handhygiëne in de zorgsector kan je testen via 

onderstaande link. Veel succes! 

 h�ps://www.zorg-en-gezondheid.be/e-learning-tool-handhygi%C3%ABne  

IDPBW 

B E U R S  D E M E N T I E  

In de Ondernemingsraad van 7 maart kon worden overgegaan tot de ondertekening van de cao 

(collectieve arbeidsovereenkomst) betreffende de maaltijdcheques. Het betreft hier een cao voor de 

duur van een jaar, die van jaar tot jaar kan worden verlengd. De toekenning van de maaltijdcheques 

gebeurt via een elektronische betaalkaart die in de loop van de maand mei zal worden ter beschikking 

gesteld. Enkel werknemers met een contract van onbepaalde duur of een contract van langer dan zes 

maanden komen ervoor in aanmerking. Er zal een bedrag worden toegekend van 4,5 euro per 7,6 werk-

uren (volledige werkdag) en dit voor de arbeid gepresteerd vanaf 1 april. Hierop is een verplichte eigen 

bijdrage verschuldigd van 1,09 euro (wat verrekend wordt via de loonbrief). Door de introductie van de 

maaltijdcheques gelden vanaf 1 april ook nieuwe tarieven voor wie in de instelling wenst te eten (met 

name 4,5 euro voor een warme maaltijd en 2,5 euro voor een boordjesmaaltijd). Hiervoor kunnen bon-

netjes worden aangeschaft aan het onthaal van iedere instelling. 

A R B E I D S H Y G I Ë N E :  A A N D A C H T S P U N T E N  E N  A F S P R A K E N   

M A A L T I J D C H E Q U E S  

Wij stellen vast dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de           Wij stellen vast dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de           Wij stellen vast dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de           Wij stellen vast dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de           

handontsmettingsmiddelen die beschikbaar zijn op alle afdelingen. handontsmettingsmiddelen die beschikbaar zijn op alle afdelingen. handontsmettingsmiddelen die beschikbaar zijn op alle afdelingen. handontsmettingsmiddelen die beschikbaar zijn op alle afdelingen. 

Vergeet niet tussen elk zorgcontact de handen correct te desinfecte-Vergeet niet tussen elk zorgcontact de handen correct te desinfecte-Vergeet niet tussen elk zorgcontact de handen correct te desinfecte-Vergeet niet tussen elk zorgcontact de handen correct te desinfecte-

ren met handontsmettingsmiddel! ren met handontsmettingsmiddel! ren met handontsmettingsmiddel! ren met handontsmettingsmiddel!     
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♦ KeukensKeukensKeukensKeukens: 15/03/2019 (Sint-Anna), 9/05/2019 (De Zilverlinde), 23/05/2019 (Sint-

Franciscustehuis) Foodsafety Foodsafety Foodsafety Foodsafety door Sodexo      

♦ Hoofdverpleegkundigen: IntervisieHoofdverpleegkundigen: IntervisieHoofdverpleegkundigen: IntervisieHoofdverpleegkundigen: Intervisie op 18/03, 17/06 en 28/10/2019 (Sint- Franciscustehuis)  

♦ LeidinggevendenLeidinggevendenLeidinggevendenLeidinggevenden: 23/04/2019 (Sint- Franciscustehuis): Omgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familie door 

Lindi Fourie  

♦ Nieuwe medewerkers: Toolbox Nieuwe medewerkers: Toolbox Nieuwe medewerkers: Toolbox Nieuwe medewerkers: Toolbox 25/06/2019 (OLV Ter Veldbloemen) 

SINTSINTSINTSINT––––    ANNAANNAANNAANNA    

voorjaar 2019: ZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëne door Liantis   

voorjaar 2019: Voorafgaande zorgplanning Voorafgaande zorgplanning Voorafgaande zorgplanning Voorafgaande zorgplanning     
    

SINTSINTSINTSINT––––    JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

voorjaar 2019: ZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëne door Liantis   

25/04/2019: Mag BAS bij u langskomen? Mag BAS bij u langskomen? Mag BAS bij u langskomen? Mag BAS bij u langskomen? (ouderdomssimulatiepak) voor zorgteams 
 

DE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDE    

voorjaar 2019: Chronische wondzorg en compressietherapiehronische wondzorg en compressietherapiehronische wondzorg en compressietherapiehronische wondzorg en compressietherapie voor zorgteams door Ria Hanssens 

voorjaar 2019: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: gebruik maken van geheugensteun-
kaartjes 
 

OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

14/3 en 4/04/2019: Opfrissing EHBO Opfrissing EHBO Opfrissing EHBO Opfrissing EHBO     

13 en 20/06/2019: ValpreventieValpreventieValpreventieValpreventie    
    

SINTSINTSINTSINT----FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS 

14/03, 21/03, 4/06, 17/10 en 77/11/2019: Bijblijfnamiddag (dementie, ergonomie, wondzorg)Bijblijfnamiddag (dementie, ergonomie, wondzorg)Bijblijfnamiddag (dementie, ergonomie, wondzorg)Bijblijfnamiddag (dementie, ergonomie, wondzorg)    

2/05, 14/05 en 23/05/2019: EHBO: EHBO: EHBO: EHBO: door Liantis voor paramedici, onderhoud, keuken, administratie 

en technische dienst. 

 

T E V R E D E N H E I D S M E T I N G E N  

Gelukkige bewoners, die tevreden zijn met onze zorg- en dienstverlening, 

daar doet Groep SF het voor. De kwaliteitscoördinatoren en woonassisten-

ten zullen in 2019 die tevredenheid toetsen bij de bewoners van de assis-

tentiewoningen (Alverna: begin mei,  De Pastorale: 21 juni, Residentie Zil-

verblad: eind sept) en het dagverzorgingscentrum (najaar 2019). We stre-

ven voortdurend naar het verbeteren van de kwaliteit en hopen enerzijds 

met de bevraging die tevredenheid bevestigd te zien en anderzijds zijn we 

zeker bereid om eventuele werkpunten ter harte te nemen.  

 

Sodexo verleent ondertussen bijna een jaar technische assistentie aan onze keukens. Het is niet 

makkelijk geweest maar onze  koks en hun medewerkers  hebben er zich dapper doorgeslaan. Het 

samenwerken met Sodexo resulteert ook in meerdere verbeterprojecten waaronder ABC veiligheid 

en foodsafety. Om ook de voedselveiligheid op de afdelingen te garanderen, zullen er in het najaar  

vormingen hieromtrent aangeboden worden aan de zorgteams . Tevens zal er bij de bewoners 

gepeild worden naar hun tevredenheid m.b.t. de maaltijden. 

K E U K E N  

V O R M I N G E N  
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M E D EW E R K E R S  

SINTSINTSINTSINT––––JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

Lentebrunch dagverzorgingscentrumLentebrunch dagverzorgingscentrumLentebrunch dagverzorgingscentrumLentebrunch dagverzorgingscentrum: wegens omstandigheden zal de 

lentebrunch dit jaar helaas niet kunnen doorgaan. In plaats daarvan 

zullen we een taartenslag organiseren.  De datum volgt. 

• Het Feest van SintFeest van SintFeest van SintFeest van Sint----Jozef Jozef Jozef Jozef wordt gevierd op dinsdag 19 maart 2019. 19 maart 2019. 19 maart 2019. 19 maart 2019. Naar jaar-

lijkse gewoonte worden al onze medewerkers dan in de ‘bloemetjes’ gezet. We 

kiezen ervoor om al onze disciplines op 1 dag te vieren in plaats van iedereen 

apart (dag van de verpleegkundige, secretaressedag,…).  
 

• Op zondag 3 maart zondag 3 maart zondag 3 maart zondag 3 maart was het carnaval Aalst. Een lekkernij tijdens carnaval Aalst 

zijn ‘smaabollen mé pickels en stoefvliejssaas. En zè mor gerest, der es geir veil 

beziengs.’  

A C T I V I T E I T E N  

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Arjen Geerts,  Arjen Geerts,  Arjen Geerts,  Arjen Geerts,  animator 

Annick Deneve,  Annick Deneve,  Annick Deneve,  Annick Deneve,  zorgkundige 

Martine Van den Winkel, Martine Van den Winkel, Martine Van den Winkel, Martine Van den Winkel, schoonmaker 

Cindy Tavernier, Cindy Tavernier, Cindy Tavernier, Cindy Tavernier, schoonmaker 

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:  

Aurélie Machiels, Aurélie Machiels, Aurélie Machiels, Aurélie Machiels, logistiek medewerker 

MartheMartheMartheMarthe Nzozi, Nzozi, Nzozi, Nzozi, schoonmaker 

P R E V E N T I E  

We krijgen heel veel positieve reacties op onze fotobomen die op de 

verschillende afdelingen uithangen. Veel bewoners en familieleden blij-

ven er regelmatig even bij stilstaan. De bomen zijn een idee van de 

werkgroep ‘thuis in Sint-Jozef’ en zijn een realisatie van Tina Van Der 

Steen, ergotherapeut. Zij zorgt er eveneens voor dat alle bomen up-to-date gehouden worden.  

I N  D E  K I J K E R  

 

Wist je dat . . .het sinds juli 2013 voor bedrijven Wist je dat . . .het sinds juli 2013 voor bedrijven Wist je dat . . .het sinds juli 2013 voor bedrijven Wist je dat . . .het sinds juli 2013 voor bedrijven 

in Vlaanderenin Vlaanderenin Vlaanderenin Vlaanderen    wettelijk verplicht is om afval te sorteren? wettelijk verplicht is om afval te sorteren? wettelijk verplicht is om afval te sorteren? wettelijk verplicht is om afval te sorteren? Nu het topic ’klimaat’ opnieuw helemaal 

’hot’ is, willen we nog eens extra inzetten op het sorteren van ons afval. In de loop van de volgende 

weken zullen er nieuwe vuilnisbakken worden aangekocht. Er zal duidelijk worden aangegeven welk 

afval in welke vuilnisbak mag gedeponeerd worden: 

                        Blauw = PMD (Plastiek Metaal en Drankkartons)Blauw = PMD (Plastiek Metaal en Drankkartons)Blauw = PMD (Plastiek Metaal en Drankkartons)Blauw = PMD (Plastiek Metaal en Drankkartons)                    Grijs = restafvalGrijs = restafvalGrijs = restafvalGrijs = restafval 

      Geel = papier en kartonGeel = papier en kartonGeel = papier en kartonGeel = papier en karton                                                              Wit = glasWit = glasWit = glasWit = glas 

Nog een interessant weetjeNog een interessant weetjeNog een interessant weetjeNog een interessant weetje: v: v: v: vanaf juni 2019 mogen in Haaltert (datum is per regio in België verschil-anaf juni 2019 mogen in Haaltert (datum is per regio in België verschil-anaf juni 2019 mogen in Haaltert (datum is per regio in België verschil-anaf juni 2019 mogen in Haaltert (datum is per regio in België verschil-

lend) alle types plasticlend) alle types plasticlend) alle types plasticlend) alle types plastic verpakkingen in de blauwe zak worden gestopt verpakkingen in de blauwe zak worden gestopt verpakkingen in de blauwe zak worden gestopt verpakkingen in de blauwe zak worden gestopt bij de blikken, plastic flessen 

en drankkartons. Dat is het principe van het nieuwe afvalbeleid van Fost Plus. 

Want een beter milieu, begint bij jezelf!Want een beter milieu, begint bij jezelf!Want een beter milieu, begint bij jezelf!Want een beter milieu, begint bij jezelf!    

S O R T E R E N  
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SINTSINTSINTSINT––––ANNAANNAANNAANNA    

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

Dorien Van ImpeDorien Van ImpeDorien Van ImpeDorien Van Impe, verpleegkundige 

Christa Van GrootenbrulleChrista Van GrootenbrulleChrista Van GrootenbrulleChrista Van Grootenbrulle, zorgkundige 

Sandra van GeertSandra van GeertSandra van GeertSandra van Geert, verpleegkundige nacht 

Tania ProvostTania ProvostTania ProvostTania Provost, schoonmaker 

◊ Uit Dienst:Uit Dienst:Uit Dienst:Uit Dienst:    

Kyara RoggheKyara RoggheKyara RoggheKyara Rogghe, zorgkundige 

Melia MukadiMelia MukadiMelia MukadiMelia Mukadi, zorgkundige 

O P B R E N G S T  K A A S -  E N  W I J N A V O N D  

  De ruwbouw was eind februari klaar. De ramen en het  dak wor-
den in sneltempo aangebracht. Eind maart zal de modelkamer 
te bezichtigen zijn. 

B O U W K R O N I E K  

In de nieuwbouwkelder komt er een snoezelruimte. Mo-

menteel  zijn er geen middelen voorzien om deze ruimte 

aan te kleden en te voorzien van de nodige apparatuur. 

In  juni 2020 wordt de tweede fase afgewerkt en  we 

hopen tegen dan al een nieuw spaarpotje klaar te heb-

ben. De opbrengst van 2018, € 4493.55, kunnen we nu 

alvast besteden aan dit project. 

W I S T  J E  D A T ?   

M E D E W E R K E R S  

vergaderlo-

Kleedruimte 

Kleedruimte 

Rook 

lokaal 

Snoezel 

ruimte 

kinezaal Kap 

salon 

Vuil utility 

bedpanspoe-

douches 

Berging  

schoonmaak 

Berging  

Berging  

Berging  

Lift 

• … alle geneesmiddelen nu volledig via apotheek Bart van Holder aangeleverd worden? 

• … Sint-Anna meedoet aan het project ’Psychofarmaca in woonzorgcentra? Opzet is om het gebruik 

van  slaapmiddelen, middelen  tegen angst en antidepressiva te verminderen bij bewoners. 

• … we op 27/03 met enkele bewoners een bezoek brengen aan  het SMAK museum in Gent???? 

• … sinds 1/02/2019 Viviane Buylle, na haar 3-jarige opleiding, aan de slag gegaan is  als  zorgkun-

dige  op de tweede verdieping? Proficiat!  

 Goed nieuws trouwens! Zowel het Opleidingsproject voor verpleeg-
kundigen (project 600) als het Opleidingsproject zorgkundige 
wordt opnieuw opgestart voor de opleidingen die aanvangen in 

september 2019.   
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De ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDE    

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                                   

Claudia Coysman, Claudia Coysman, Claudia Coysman, Claudia Coysman, logistieke hulp 

◊ UitdienstUitdienstUitdienstUitdienst    

Catherine Goeminne, Catherine Goeminne, Catherine Goeminne, Catherine Goeminne, logistieke hulp 

Annemie Tormans,  Annemie Tormans,  Annemie Tormans,  Annemie Tormans,  kinesitherapeut 

◊ Geboorte:  Eline Den HaezeGeboorte:  Eline Den HaezeGeboorte:  Eline Den HaezeGeboorte:  Eline Den Haeze        (schoonmaker) en Mike Den Broeder  wensen we een dikke profici-

at met hun zoontje Vince Vince Vince Vince geboren op 10 januari 2019 

V E R H U I S  N A A R   ‘ G R O O T  B E W I J K  N R  1 3 ’   

P A N N E N K O E K E N S L A G   

De ergotherapeuten lieten Lichtmis niet zomaar voorbij gaan: ‘Blij met het 
licht in het land en een pannenkoek in de hand’. Ergotherapeuten, stagiairs 
en  vrijwilligers  toverden  De Zilverlinde om tot een pannenkoekenhuis.  Pak-
ketten werden gemaakt en verkocht. Bij afhaling  werden  een glaasje schuimwijn en een gezellige 
babbel aangeboden. 1180 pannenkoeken werden gebakken. De opbrengst  staat in het teken van de 

animatiewerking. Dit initiatief  werd afgesloten met een smulpartij voor  de bewoners.   

C L U B W E R K I N G  

Een spiksplinternieuw initiatief staat in de steigers: onze CLUBS. 
Dankzij  het enthousiasme van onze ergotherapeuten en onze vrij-
willigers zal er dit jaar geëxperimenteerd worden met verschillende 
thema-clubs. Alle bewoners  van zowel  de open als de beschermde 
afdeling worden aangemoedigd deel te nemen aan de WANDEL-
club, de PETANQUE-club, de ZANG-club en de HOBBY-club. De deelnemers van de zangclub bereiden 
zich  alvast voor op een éérste voorstelling in het najaar. Beschik je over mooi en bruikbaar knutsel- 
en spelmateriaal (bv. haakpennen, naaimateriaal, klei, kleine decoratiematerialen voor kaartjes,…) 

en kan je dit missen, bezorg dit aan de hobby-club van De Zilverlinde.   

Nog een kleine drie maanden en 14 bewoners van De Zilverlinde verhuizen samen met de bewoners 
van het OLV Ter Veldbloemen definitief naar onze nieuwbouw. De organisatie van deze verhuis krijgt 
steeds meer vorm.  Bewoners en familieleden  worden aan de hand van foto’s en een individueel ge-
sprek voorbereid. De koppen worden regelmatig bij elkaar gestoken om de organisatie zoveel moge-

lijk tot in de details te bespreken. We kijken uit naar een vlot verloop. 

In november 2018 organiseerde De Zilverlinde samen met Liantis enke-
le interactieve sessies in verband met hoe we  respectvol kunnen om-
gaan met elkaar. Alle medewerkers werden uitgenodigd hieraan deel te 
nemen. Liantis bundelde de bekomen informatie.  We kwamen tot ver-
schillende inzichten waarvan de volgende twee bijzondere aandacht 
kregen:  
• de motivatie tot een fijne samenwerking start bij het individu zelf   
• de  energie die je in iemand steekt wordt beantwoord met even veel energie.  

WO R K S H O P  ‘ R E S P E C T V O L  O M G A A N  M E T  E L K A A R ’   

M E D E W E R K E R S  
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OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

Begin januari heeft Willy, de snoezelpop, zijn intrede gedaan in het WZC.   Willy,  een 
handpop van  ongeveer 65 cm groot met  een vrolijk gezicht, beweegbare handen en 
mond helpt het ergoteam om bewoners uit hun isolement te halen via rechtstreekse 
communicatie .   

B O U W K R O N I E K  

In de zomerperiode van 2018 zijn de medewerkers van OLV gestart met het klaarmaken en het ver-

kopen van artisanaal bereide  confituur, ter ondersteuning van de aankoop van een roeibank voor 

senioren ( gerobank). Zij konden hiervoor rekenen op de hulp van talrijke vrijwilligers !  Op vrijdag 22 

maart zal met fierheid de cheque van 2790 € overhandigd worden aan het kineteam.  

C O N F I T U U R V E R K O O P  E N  O P B R E N G S T  

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                               

Ellen Van CaenegemEllen Van CaenegemEllen Van CaenegemEllen Van Caenegem, zorgkundige 

Khadiya BelhaiKhadiya BelhaiKhadiya BelhaiKhadiya Belhai, zorgkundige  

Amela MusaAmela MusaAmela MusaAmela Musa, schoonmaker   

Vanaf december 2019 zullen de rosse 1 en 2 centjes uit onze 

portemonnees verdwijnen!  Ook wij wensen onze bijdrage  te 

leveren en zijn ondertussen gestart met het vullen van onze ros-

pot! Breng gerust uw rosse centjes binnen!  

⇒ Residentie ZilverbladResidentie ZilverbladResidentie ZilverbladResidentie Zilverblad 
Sinds  1 januari 2019 hebben reeds 11 bewoners hun intrek genomen in de assistentiewoningen 
van Residentie Zilverblad.  In de loop van de komende maanden zijn er eveneens nog 8 verhuizin-
gen gepland.  De  bewoners van het Zilverblad wor-
den op een deskundige wijze   begeleid en onders-
teund door Ann Vanhoele, woon- assistent.  Voor de 
noodoproepen en de fysische zorgverlening kunnen 
de bewoners een  beroep doen op  de zorgmede-
werkers van OLV ter Veldbloemen en De Zilverlinde.
  
⇒     Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum     
Na de opstart van de bouwwerken in januari 2018 
van het nieuwe WZC  is men momenteel bezig met 
de inrichting en de afwerking van de kamers en de  
dienstlokalen . Tevens wordt binnenkort  gestart 
met de aanleg van de binnentuin en  de om-
gevingswerken. 
Als alles verder volgens de planning verloopt, zal de verhuis van de 48  bewoners van OLV gebeu-
ren op 8 mei; op 22 mei worden dan tevens  14 bewoners van De Zilverlinde verhuisd naar de 

nieuwe site op het Groot Bewijk. Met dank aan Jan Hein Prieels voor de mooie foto.
   

S N O E Z E L P O P  W I L LY  

M E D E W E R K E R S  

R O S P O T  T E G E N  K A N K E R   
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B O U W K R O N I E K  

SINTSINTSINTSINT––––FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS    

M E D EW E R K E R S  

A C T I V I T E I T E N  

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

Vanessa Driege , Vanessa Driege , Vanessa Driege , Vanessa Driege , verpleegkundige  
Alice Kiconco Alice Kiconco Alice Kiconco Alice Kiconco ,  schoonmaker 

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Audrey Geenens , Audrey Geenens , Audrey Geenens , Audrey Geenens , verpleegkundige 
Elien Den Herder , Elien Den Herder , Elien Den Herder , Elien Den Herder , schoonmaker 
Hilde Willen, Hilde Willen, Hilde Willen, Hilde Willen, verpleegkundige 
Laurie Volkaert , Laurie Volkaert , Laurie Volkaert , Laurie Volkaert , zorgkundige    
◊ Geboorte: Sofie De BaereGeboorte: Sofie De BaereGeboorte: Sofie De BaereGeboorte: Sofie De Baere (ergotherapeut) en MaartenMaartenMaartenMaarten Van Daele Van Daele Van Daele Van Daele (keukenhulp) werden op  

27/02/2019 de fiere ouders van een zoon AugusteAugusteAugusteAuguste    
 

Voor BLOK C  mochten we volgende naamsuggesties ontvangen: 

1. Het Binnenhof 

2. De Binnentuin 

3. De Warande 

4. De Kersentuin 

5. Het Vijverdal 

Graag vóór 15 maart aan Helga doorgeven welke naam uw voorkeur geniet. 

♦ Op 8 maart worden de vrijwillige medewerkers van ons tehuis 

verwend met een luxe ontbijtbuffet als blijk van waardering voor hun 

inzet.  

♦ Op vrijdag 15 maart vindt de toneelvoorstelling  

‘HUISVROUWMONOLOGEN’ plaats i.s.m. de Seniorenraad van Bra-

kel.  Wil u de thuisactrices (Myriam Bronzwaar (Julia) en Tine Maere-

voet (Paulien)) aan het werk zien? Kom dan zeker langs om 14u30 

of 19u30.  Kaarten (€10) te verkrijgen aan het onthaal of via 

055/432111. 

N A A M  N I E U W B O U W  

De nieuwe lift in blok B is in gebruik. Er wordt veel gebruik van gemaakt. De 

werken in blok C vorderen met rasse schreden. De vloerbekleding is gelegd, 

iedere kamer is voorzien van sanitair en schuifdeuren. Ook is men begon-

nen met het plaatsen van de kasten in de keuken en het bureau. De nieuwe 

meubelen zijn in bestelling. Het wordt aftellen naar de verhuis! 

B A Z I L  

Bazil, onze nieuwe huishond, wachtte een warm onthaal. Hij wordt niet alleen 
vertroeteld door de bewoners maar ook door de medewerkers. Hij is om op te 
eten... 's Avonds is hij bijgevolg uitgeteld.  


