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EDITORIAAL 3 

VOORWOORD  

Beste bewoner, beste lezer, 

Er wordt al lang over gesproken om het af te schaffen, maar ook nu hebben 
we weer net onze uurwerken een uurtje vooruit moeten draaien. We zitten 
weer op ‘zomeruur’, dat in de jaren 70 werd ingevoerd op reactie op de 
oliecrisis. Er moest energie bespaard worden. Maar vandaag de dag worden 
hier toch een aantal nadelen bij geplaatst op vlak van gezondheid.  
Hoe denken jullie hierover? Liever permanent het winteruur en dus ‘s avonds 
een uurtje vroeger donker ? Of liever permanent het zomeruur ? Vanuit 
verschillende standpunten valt hier wat over te zeggen. Maar voorlopig blijven 
we nog steeds 2 maal per jaar onze klok verzetten.  
 
Vorige maand hebben we onze vrijwilligers bedankt en in de bloemetjes gezet 
tijdens de week voor vrijwilligers. Samen met hen kunnen we zorgen voor die 
extra kers op onze taart!  Deze maand staat in het teken van de valpreventie. 
Blijven bewegen is goed om vallen te voorkomen. Goed schoeisel is daarbij erg 
belangrijk. Ook opletten met slaapmedicatiegebruik is aan te raden. Lees er 
meer over in deze Apropo, of neem deel aan de geplande activiteiten! 
 

 
Ik wens jullie een fijne lentemaand en veel leesplezier, 
Astrid Gepts 

directeur 

 

 



 

ACTUEEL 4 

 GEBRUIKERSRAAD DE LISDODDE  

Gebruikersraad De Lisdodde februari 2019 + antwoorden 

In februari kwamen volgende punten aan bod: 
 
 Goedkeuring vorig verslag 
 Maaltijdgebeuren door Ineke (libel en blauwe lis) 
 Voorstelling Cléo Corbeel 
 Maaltijdgebeuren 
 Facilitaire diensten 
 Wonen, leven en zorg 
 Activiteiten 
 
Er waren 25 bewoners en familieleden op de gebruikersraad aanwezig in De 
Lisdodde die doorgingen op 1/02/2019 voor Lelie en Zwaan en op 7/02/2019 
voor Libel en Blauwe Lis 

 
1. Vorig verslag 
 
Vorig verslag van december 2018 werd overlopen en goedgekeurd. 
 
2. Shakes  door Ineke  
 
Een shake is een volwaardige vervangmaaltijd voor bewoners met kauw- en/of 

slikproblemen wanneer een gewone broodmaaltijd moeilijk wordt. We starten 

met een shake na overleg met logopediste, diëtiste en hoofdverpleegkundige. 

Sinds enige tijd zijn we vanuit Sodexo aan het bekijken hoe we de kwaliteit en 

het gebruik van de Shake kunnen optimaliseren.  

 Streven naar een betere stabiliteit van de 
kwaliteit van de shake (continuïteit in smaak, 
kleur, consistentie,…)  

 “Ontzorgen”/ontlasten van het keukenperso-
neel 

 Langere houdbaarheid creëren  
 Minder uitgesproken koekjesmeel smaak 
 Toevoeging van vezels voor optimale darm-

transit 



 

ACTUEEL 5 

 VERVOLG GEBRUIKERSRAAD DE LISDODDE  

3. Voorstelling Cleo Corbeel       
                             
Magda Van Gompel, jarenlang maatschappelijk assistent voor 
Lelie en Zwaan, gaat op 1/03 met pensioen. Cléo Corbeel zal 
haar vervangen. Zij is niet nieuw in de organisatie, want deed 
ervaring op als zorgcoach in de thuiszorg. Vanaf 01/03/2019 zal 
zij halftijds in de thuiszorg werken en halftijds in De Lisdodde. Zij is aanwezig op 
dinsdagnamiddag, woensdag en donderdag. We wensen haar veel succes!  
 
4. Maaltijdgebeuren  
 
Sinds vorige week wordt er op de frietdag, woensdag, steak gebakken op de af-
deling. Wekelijks komt er een andere afdeling aan bod. We zijn gestart op  Lelie 
A en nadien komen alle andere afdelingen van het huis aan bod om daarna 
weer bij Lelie A te starten.  
De aanwezige bewoners van Lelie A vonden het in elk geval al heel lekker ! Dat 
vinden we natuurlijk fijn om te horen!  
 
Mededeling: Sodexo voorziet ook dit jaar een aantal animaties voor bewoners. 
De agenda lezen jullie na in de Apropo.  
 
Suggestie: 
 Er is te weinig tijd tussen ontbijt en middagmaal en men zou het avond-

maal liever hebben om 17u, zoals nu op Blauwe Lis gebeurt.  
 Sinds de overstap naar de nieuwe grootkeuken is het vlees veel malser. 

Wanneer dit echter niet het geval is, vragen we om dit onmiddellijk door te 
geven, zodat Tatjana dit kan melden.  

 Graag peper en zout op elke tafel. 
 Bij de koffietoer zijn er altijd naast het dessert ook koekjes voorzien. Het is 

niet dessert of koekje, maar dessert en koekje. Als er fruit is als dessert, 
vragen sommige bewoners om dit toch op de kamer te leggen, ook al zijn 
zij er zelf niet. 

 Er is vraag naar meer afwisseling van charcuterie, voorbeeld meer smeer-
bare salades. Salami staat te vaak op de menu en 
bepaalde kazen, bijvoorbeeld Emmental, mogen 
vervangen worden door andere kazen. 

 



 

ACTUEEL 6 

 VERVOLG GEBRUIKERSRAAD DE LISDODDE  

 Als er van iets te weinig wordt meegegeven vanuit de keuken, kan een 
medewerker altijd bellen om te vragen of er nog in voorraad is. De keuken 
heeft meestal nog reserve om aan te vullen waar nodig. 

 
 Dit wordt geagendeerd binnen de werkgroep maaltijdbeleving én 

opgenomen met Sodexo. We bekijken hoe we dit in 2019 kunnen 
organiseren. 

 

5. Schoonmaak  

 Complimenten voor de medewerkers van de poets! Zij 
moeten niet alleen poetsen maar helpen ook bij andere 
taken zoals het maaltijdgebeuren. Het is de bedoeling dat 
verschillende disciplines samenwerken, samen zorgen en 
mekaar helpen.  

 
6. Wonen, leven en zorg 

 
 Ter info: Deze week en misschien ook nog volgende week wordt de 

verlichting in alle badkamers vervangen. Hiervoor moet elke badkamer 
ontruimd worden. Bewoners die al nieuwe verlichting kregen, zijn heel 
tevreden 

 Sommigen hebben last van te droge lucht.  Er is de vraag naar vochtige 
luchttransport maar dat kan niet, want dat zou schimmel veroorzaken. 

 
Activiteiten 
Het aanbod vinden jullie terug in deze Apropo.  

 

De volgende gebruikersraad wordt gepland op 14 juni voor 
bewoners Karpervleugel. Voor de bewoners en familieleden van 
Libel en Blauwe Lis gaan deze door per huisje. De juiste data 
worden nog gecommuniceerd via affiches aan de deuren en de 
facturatie.  
 



 

ACTUEEL 

INTERVIEW VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER ZB  

7 

1 januari 2019 startten de nieuwe gemeente- en stadsbesturen. Het was ook het 

moment van de inkanteling van de OCMW’s in de steden en gemeenten. Dit be-

tekent enerzijds dat het College van Burgemeester en Schepenen nu instaat voor 

de taken van het vroegere vast bureau van het OCMW en dat de gemeenteraad 

ook welzijnsraad is en de beslissingen neemt die de vroegere OCMW-Raad nam.  

Daarnaast betekent een nieuw stads/gemeentebestuur ook een nieuwe raad van 

bestuur voor Zorgbedrijf Rivierenland. De raad van bestuur wordt namelijk sa-

mengesteld uit leden van de welzijnsraden van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. 

Op 1 maart was de nieuwe raad van bestuur een feit. Het ideale moment dus om 

kennis te maken met de nieuwe voorzitter, Jeroen Baeten en ondervoorzitter, Ga-

briella De Francesco. Zij zullen de komende 6 jaar elk om 

beurt de voorzitterfunctie opnemen. 

 
Jeroen Baeten, voorzitter 
 
Wat is uw functie sinds de verkiezingen? 
 
Ik ben voorzitter van de raad voor maatschappelijk wel-

zijn, de gemeenteraad en uiteraard ook voorzitter van 

Zorgbedrijf Rivierenland. Binnen drie jaar neem ik de 

functie Schepen over van mijn partijgenoot Jan Broes en 

dan word ik bevoegd voor onderhoudswerken, groenbe-

heer, grachten, waterlopen, jeugdbeleid, duurzame ont-

wikkeling, energie, feesten en evenementen in Sint-

Katelijne-Waver. 

 
Kende u Zorgbedrijf Rivierenland al? 
 
Ik ben in 2012 verkozen als gemeenteraadslid en werd na 2 jaar voorzitter van 

de gemeenteraad. Ik kende dus ook de vroegere voorzitter van het OCMW Sint-

Katelijne-Waver, Dave van Oosterwyck die mee aan de wieg stond van Zorgbe-

drijf Rivierenland. De bedoeling van de oprichting, optimaler te werk te gaan 

dankzij het schaalvoordelen, was me dus wel duidelijk. 

 



 

ACTUEEL 

Vervolg :  INTERVIEW voorzi t ter  en ondervoorzi t ter  ZB  
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Hoe goed kent u de werking van een woonzorgcentrum? Komt u er 
regelmatig? 
 
Eerlijk gezegd niet. Ik heb wel familieleden die in een woonzorgcentrum wer-

ken dus “de zorg” is wel regelmatig een gespreksonderwerp bij ons. Maar geen 

van mijn familieleden woont in een woonzorgcentrum en dat is wel een rele-

vant punt. Woonzorgcentra moeten meer geïntegreerd raken in de samenleving 

zodat we gemakkelijker in contact komen met elkaar. Het nieuwe gebouw in 

Sint-Katelijne-Waver biedt hier mogelijkheden.  

Er zijn ruimtes die nog moeten ingevuld worden en waar we bijvoorbeeld een 

kinderopvang in zouden kunnen starten. Ook de hondenweide achter het ge-

bouw en de tuin kunnen mensen dichterbij brengen zodat het minder een afge-

sloten wereld wordt maar echt een deel van de samenleving. 

 

Wat zijn uw verwachtingen voor Zorgbedrijf Rivierenland in de ko-
mende jaren? 
 
Eerst en vooral de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen voor de mensen. 

Daarnaast hoop ik dat we de verschillende projecten die in de steigers staan op 

een goede manier kunnen realiseren. Tenslotte moeten we ook financiële stabi-

liteit krijgen. Bij een nieuwe organisatie is dit in het begin niet altijd evident.  

Voor de woonzorgcentra willen we een kwaliteitsvolle zorg blijven aanbieden. 

Door nieuwe manieren van werken te ontwikkelen zoals de innovatieve arbeids-

organisatie geloof ik wel dat we dit kunnen realiseren. 

 
U bent pas sinds 1 maart officieel de nieuwe voorzitter maar was 
daarvoor ook al een beetje betrokken. Zijn er dingen die u tot nog toe 
verrast hebben? 
 
Ik was vooral verrast dat er tussen de verkozenen in de raad van bestuur veel 

jonge mensen zitten. Men zegt soms dat jonge mensen niet geïnteresseerd zijn 

in politiek maar blijkbaar is dit niet helemaal waar. Er is nog veel engagement 

en dat uit zich ook in de raad van bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland. 

 

 



 

ACTUEEL 

Vervolg :  INTERVIEW voorzi t ter  en ondervoorzi t ter  ZB  
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Gabriella De Francesco, ondervoorzitter 

Wat is uw functie vandaag in het schepencollege? 

Ik ben als schepen bevoegd voor (neemt een diepe adem) 

sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrij-

ding, gelijke kansen en diversiteit. Daarnaast ben ik voorzit-

ter van het bijzonder comité van de sociale dienst waarop we 

de individuele dossiers van het Sociaal Huis bespreken. Veel 

bevoegdheden dus maar gelukkig kende ik er al een deel 

vanuit mijn vorige job. 

Wat deed u hiervoor? 

Ik was projectleider voor het Europese PACE-project waarin 

Mechelen de hoofdpartner was. De bedoeling van het project is om kinderopvang 

en tewerkstelling te verbinden. 38 Volt is daaruit ontstaan.  

Dit combineert flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar met profes-

sionele begeleiding van de ouders richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk. Ik 

ken Mechelen dus redelijk goed en ook het Sociaal Huis was mij niet helemaal 

onbekend. Ik leer echter nog elke dag nieuwe dingen bij en dat brengt me met-

een bij de grote uitdaging van het Sociaal Huis: de Mechelaars duidelijk maken 

wat wij doen en waar wij voor staan. Het Sociaal Huis moet de komende jaren 

een sterk verhaal worden. 

Kende u Zorgbedrijf Rivierenland al? 

Ja, vooral vanuit de kinderopvang natuurlijk, door de samenwerking op het vlak 

van het PACE project. Ouderenzorg is dan weer nieuw voor mij. 

Heeft u specifieke verwachtingen voor Zorgbedrijf Rivierenland in de 

komende legislatuur? 

We willen uiteraard een financieel gezonde organisatie zijn maar vooral willen we 

de goede kwaliteit blijven bieden. Zowel voor kinderopvang als voor ouderenzorg 

moet kwaliteit de topprioriteit zijn. Mensen moeten de zorg krijgen waar ze recht 

op hebben, die ze nodig hebben. We mogen hoog mikken en misschien wel pro-

beren de beste van Vlaanderen te worden.  

 



 

ACTUEEL 

Vervolg :  INTERVIEW voorzi t ter  en ondervoorzi t ter  ZB  
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Net als veel mensen is er ook bij mij een zorg ontstaan rond ouderenzorg naar 

aanleiding van de negatieve verhalen die in de media verschenen. We moeten 

ons ervan bewust zijn dat een stap naar het woonzorgcentrum een belangrijke 

emotionele stap is voor veel mensen. Er moet vertrouwen zijn in de woonzorg-

centra door de ouderen. Maar ook familie moet haar familielid met vertrouwen 

kunnen achterlaten in het woonzorgcentrum, net zoals ouders hun kinderen in 

de kinderopvang vol vertrouwen achterlaten.  

De beeldvorming daarrond is dan ook belangrijk. We moeten enerzijds tonen 

aan de buitenwereld welke kwaliteit wij bieden en anderzijds moet ook het aan-

bod aangepast, meer op maat gemaakt worden. Het activiteitenaanbod moet al-

le bewoners aanspreken, rekening houdend met hun eigen interesses. En ook 

eten is zeer belangrijk. Er is veel meer verscheidenheid aan eetgewoontes, men-

sen willen vegetarisch, pasta i.p.v. aardappelen of halal kunnen eten. De woon-

zorgcentra moeten hierop kunnen inspelen en mensen meer keuzemogelijkhe-

den geven. Pas als het aanbod er is, zal de volgende generatie ouderen (met en 

zonder andere roots) de stap naar het woonzorgcentrum gemakkelijker zetten. 

 

Bent u al verrast geweest over wat er gebeurt in Zorgbedrijf Rivieren-

land? 

Eigenlijk niet. Er zijn tot nu toe geen grote verrassingen en dat is positief. Ik ben 

wel benieuwd: binnenkort ga ik langs bij een 101-jarige en daar wil ik echt mijn 

tijd voor nemen. Ik kom niet zo vaak in een woonzorgcentrum en wil er bij mijn 

volgende bezoeken echt kennis mee maken. 

 



 

Zoals jullie in het verslag van de gebruikersraad konden lezen, is Cléo Corbeel 

gestart als onze nieuwe woonzorgcoach, sinds 1 maart 2019. 

Cléo vervangt Magda Van Gompel—maatschappelijk werker—die vanaf 1 maart 

met pensioen is. 

Dag Cléo, kan je je even voorstellen? 

Ik ben Cléo Corbeel, 32 jaar en ik woon in 

Heist-op-den-Berg. Ik studeerde Sociaal 

Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool. 

10 jaar geleden begon ik als Maatschap-

pelijk Werker bij het OCMW van Mechelen 

op de dienst Bejaardenzorg.  In de jaren 

die volgden werd OCMW, Sociaal Huis en 

veranderde mijn job ook naar Zorgcoach. 

Na een jaar Dienstencentrumleider te zijn geweest van Lokaal dienstencentrum 

De Rooster en De Smis, werk ik sinds 1 maart 2019 halftijds als zorgcoach en 

halftijds als woonzorgcoach. 

 

Wat waren je eerste indrukken van De Lisdodde? 

Ik ben de eerste dagen heel goed ontvangen geweest door zowel de collega’s 

van de Sociale dienst, alsook de hoofdverpleegkundigen,…. Hierdoor duurde 

het niet lang om mijn draai te kunnen vinden binnen het woonzorgcentrum. 

Daarnaast geven de vele kleuren en de mooie inrichting van de verschillende 

wooneenheden een heel open en warm gevoel als je door het woonzorgcen-

trum wandelt. Het thuisgevoel is hier zeker aanwezig. 

 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in jouw job? 

Doordat er steeds meer woonzorgcentra gaan bij komen, hebben mensen meer 

keuzevrijheid maar dit betekent ook dat we ons nog meer gaan moeten profile-

ren waarvoor we staan en waar we het verschil kunnen maken.  De bewoner 

staat centraal en we proberen zo goed mogelijk een thuis te bieden.  

11 ACTUEEL 

INTERVIEW CLEO CORBEEL  



 

Als sociale dienst werken we van aanvraag tot opname  en tijdens het verblijf in 

De Lisdodde bieden we psychosociale begeleiding, een luisterend oor en zorgen 

we dat de overgang van thuis naar het woonzorgcentrum zo vlot mogelijk kan 

verlopen.  

 

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? 

Eén bepaalde vakantiebestemming heb ik niet. Barcelona staat nog steeds hoog 

in mijn top 3, net als Zuid-Spanje en Londen. Op het verlanglijstje van to do be-

stemmingen staat dan weer Scandinavië. Als het even kan, doe ik Scandinavië 

samen met mijn vriend en wordt het een motovakantie. Niets zo leuk als toeren 

op de moto, genieten van de natuur, haren in de wind en op tijd en stond stop-

pen om lekker te eten en te genieten van een terrasje. 

 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Yoga is één van mijn hobby’s—niet de meditatieve zweverige yoga— maar de 

dynamische yang Vinyasa yoga. Er mag wat actie inzitten. Door Vinyasa yoga 

regelmatig te beoefenen, versterk je de spieren, uithouding en het reduceert 

ook stress.  

Zwemmen is ook één van mijn hobby’s, lezen (vooral fictie), koken en natuurlijk 

hoort shoppen er ook bij. 

Omdat ik vroeger samen met een collega 1 keer per jaar kleuradvies gaf voor 

“Kom op tegen Kanker”, ben ik achteraf (nu niet meer) nog workshops kleurad-

vies gaan geven. Mensen leren om de juiste kleurencombinatie te kiezen wat 

betreft hun kleding. Dit is voortgevloeid, omdat ik 1 keer per jaar kleuradvies 

gaf voor “Kom op tegen Kanker”.  

 

Bedankt Cléo voor het gesprek en veel succes gewenst! 

 

 

ACTUEEL 

VERVOLG INTERVIEW CLEO CORBEEL  



 

ACTUEEL 13 

 BRENG DE LENTE EN ZOMER IN ONS HUIS !  

Oproep aan onze bewoners 

 

Wie doet er mee aan onze actie “ Breng de lente en zomer in ons huis!”  

 

Om wat meer kleur in De Lisdodde te brengen, vragen we aan onze bewoners 

om zich te kleden in vrolijke opvallende kleuren.  

De frisse tinten van onze luiken zorgen al voor veel kleur en levendigheid. 

Zelfs de arbeidskledij van onze personeelsleden passen perfect in dit plaatje. 

Voel je zeker vrij om als bezoeker ook deel te nemen aan onze actie  

We starten op 1 april, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

 

 

 

 

 

 



 

ACTUEEL 14 

 BADKAMERVERLICHTING NIEUWBOUW  

Het is dan eindelijk zover! 

Al enige tijd werd de lichtsterkte van de  badkamerverlichting in onze nieuw-

bouwkamers als onvoldoende beschouwd. Omdat er weinig natuurlijke lichtin-

val is in de badkamers, hebben we natuurlijk goede verlichting nodig. 

Daarom werd er besloten om de drie verlichtingsarmaturen in alle 92 nieuw-

bouwkamers te vervangen door een betere versie.  

We staken ons licht op bij verschillende leveranciers en na een korte proefop-

stelling werden de LED verlichtingsarmaturen van Trilux gekozen als nieuwe 

verlichtingsarmaturen.  

En er was snel licht aan het einde van de tunnel, want de 92 armaturen werden 

op amper 6 werkdagen geïnstalleerd in alle nieuwbouwkamers. Dit werd minu-

tieus gepland omdat we de impact op het comfort van onze bewoners zo laag 

mogelijk willen houden. 

Dit bracht natuurlijk ook een extra belasting mee voor onze zorgafdelingen en 

ondersteunende diensten. 

Maar het resultaat mag er vast en zeker zijn! 

Daarom nogmaals een warme dankjewel aan alle medewerkers die dit mee mo-

gelijk maakten, en natuurlijk aan alle bewoners waar deze werken toch wat 

aanpassingen in het dagelijks ritueel met zich meebrachten.  



 

ACTUEEL 15 

 TANDZORG  

 

Beste bewoners, 

 

Tijd gaat snel. 

 

De leden van de werkgroep mondzorg willen jullie er aan herinneren dat je om 

de drie maanden je tandenborstel moet vervangen.  

 

Je kan ofwel vragen aan je mantelzorger of hij je een nieuwe bezorgt of je kan 

er ééntje aankopen via de apotheek. 

 

Niet vergeten te poetsen elke dag. 

 

Met een gezonde mond geniet je meer! 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71env3LvOAhVGFMAKHUU-DzoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalfacts.nl%2F2012%2F07%2F17%2Fverbeter-de-mondzorg%2F&psig=AFQjCNFPdt3pKMqX45Wl_ZzY7DJ5TkAOwA&ust=1471085


 

CHEF ON TOUR  

16 ACTUEEL 

Introductie:  CHEF ON TOUR 

 

Sodexo & Zorgbedrijf Rivierenland waren al een tijdje op 
zoek hoe we binnen het Zorgbedrijf Rivierenland klein-
schalige evenementen zouden kunnen organiseren voor 
onze verschillende doelgroepen. 

Doelgroepen die ondertussen zeer divers zijn, met elk 
hun eigen noden en wensen. 

Evenementen, grote & kleine maar met meerwaarde voor onze doelgroep als ab-
solute voorwaarde.   

 

Het doel is te streven naar een brede waaier van evenementen, waar steeds  
voeding of maaltijden in verweven zitten. 

Veel van de thema's hebben een rechtstreekse link, andere thema's vinden dan 
weer plaats rond het middaguur en worden zo gelinkt. 

Samen met de ambassadeurs & verschillende locaties zorgen we samen voor de 
jaarplanning & agenda van de evenementen. 

 

Waar mogelijk willen we graag ook de lokale gemeenschap erbij betrekken.  

Dit kan gaan van een lokale groenteboer, een gekend restaurant of chocolatier,  
tot een bekende sportman, enzoverder…  

Dit zorgt voor leuke dynamiek en samenwerking binnen de Mechelse gemeen-
schap. 

Lokale organisaties gekend bij een breder publiek, brengen voor bewoners of be-
zoekers ook vaak leuke herinneringen met zich mee. 

 

Een project om naar uit te kijken, op maat van ons publiek, voor bewoners, be-
zoekers en familieleden. 

 

Wat vonden jullie van het eerste event in Den Opkikker op 22 maart?  

 



 

AFSCHEID VAN JEAN SCHAERLAECKEN  

17 ACTUEEL 

We melden u het droevige nieuws van het over-

lijden van onze vrijwilliger Jean. Op vrijdag 8 

maart is hij in het ziekenhuis overleden. 

We kenden Jean al een hele tijd. Hij en zijn 

vrouw Lea kwamen in De Heergracht op bezoek 

bij zowel zijn als haar moeder. Omdat Lea vaak 

mee op uitstap ging met haar schoonmoeder 

leerde ze de animatiewerking beter kennen en 

wilde ze zich ook inzetten voor andere bewo-

ners en werd ze vrijwilliger. Op 26 april 2014 

werd Jean ook vrijwilliger en samen met Lea hielp hij ons bij uitstappen 

naar zee, naar Scherpenheuvel, naar Balcazar, … Eind 2016 werden zij 

op vrijdag onze vaste vrijwilligers in Den Opkikker. De laatste tijd kwam 

Lea echter alleen, door zijn ziekte was Jean verzwakt en kon hij niet 

meer mee komen. We zullen hem herinneren als een sympathieke man, 

die graag lachte en altijd goed gezind was. Hij had het hart op de juiste 

plaats. Jean, rust zacht, we zullen je niet vergeten. 



 

PIANOCONCERT  

18 ACTUEEL 

Donderdag 4 april 

om 10.30 uur 

in Den Opkikker 

 

 

 

 



 

BUREN VAN BATTEL  

19 ACTUEEL 

Wie is van Battel? 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 11 april 

van 10 uur tot 11 uur 

in Den Opkikker  

 

Maandelijks organiseren we een gezellig samenzijn 

met de bewoners van Battel. Wie in Battel woonde, 

mag dit doorgeven aan de animator van de afdeling en 

wij brengen de “buren van Battel” samen. 



 

CREA:  PAASSTUKJES MAKEN  

20 ACTUEEL 

Vrijdag 12 april 

om 14.30 uur 

in Den Opkikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilligers van de “Familiezondagen” gaan weer sa-

men met bewoners bloemstukjes maken. Het materiaal 

voor deze activiteit hebben ze aangekocht met de op-

brengst van hun zondagen in onze cafetaria.  

De volgende “Familiezondagen” vinden plaats op:  

 28 april 2019 

 9 juni 2019 

 1 september 2019 

 

 13 oktober 2019 

 24 november 2019 

 5 januari 2020 



 

GEBEDSVIERING  

21 ACTUEEL 

  

Woensdag 17 april 

om 10.30 uur 

in Den Opkikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREA:  PASTELLEN  

22 ACTUEEL 

Woensdag 17 april 

vanaf 14 uur 

in Den Opkikker 

 

 

 

 

 

 



 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE  

23 ACTUEEL 

 

Van 22 t.e.m. 28 april is er weer de week van de valpreventie, dit jaar 

voor de achtste keer. Een nieuwe editie, een nieuw thema.  Met de slogan 

'Laat angst om te vallen je leven niet bepalen' ligt de focus van deze week 

op valangst. We bundelen opnieuw de krachten om zoveel mogelijk  ouderen, hun 

familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers te sensibiliseren en te informeren 

over valangst. 

Geplande activiteiten: 

 Di 23/04: Fitparcours in Den Opkikker: om 10 uur voor bewoners 

FBV, om 14 uur voor bewoners KaV 

 Wo 24/04 om 14 uur virtueel fietsen in Den Opkikker 

 Do 25/04 om 10 uur wandeling, om 14.30 uur Breughelfeest in  

Den Opkikker 

 Vr 26/04 om 10.30 uur quiz in Den Opkikker 

 Ma 29/04 om 10.30 uur turnen in Den Opkikker 

 Di 30/04 om 10.30 uur boccia in polyvalente zaal Zwaan 



 

AFSLUITER VAN HET KUNSTPROJECT  

24 ACTUEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 25 april 

Optreden Volksdanskunstgroep  

De Vlier 

om 14.30 uur in Den Opkikker 



 

BEDEVAART  

25 ACTUEEL 

Vrijdag 3 mei 

om 14.30 uur 

in Basiliek van Hanswijk 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken om 13.30 uur en gaan 

bij mooi weer te voet, bij slecht weer 

met het busje.  

Begeleidende familieleden zijn steeds 

van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LENTEBRUNCH KARPERVLEUGEL  

26 ACTUEEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIKBORD 27 

VRAGEN OVER DEMENTIE  

Blijf in gesprek met iemand met dementie 

 Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap en stel één vraag 

per keer. Wacht even totdat je reactie krijgt. Vraag of zij jou begrepen hebben. 

 Laat mensen met dementie in hun waarde en neem hen serieus. Wees 

belangstellend en toon betrokkenheid. 

 Trek de aandacht wanneer je iets wilt zeggen. Maak oogcontact en leg 

voorzichtig even je hand op de arm van de persoon met dementie. Maak geen 

onverwachte of snelle bewegingen. 

 Sta open voor de ander en kijk hoe je het beste contact kunt maken. Vraag 

toestemming ("vindt u het goed als...") voordat je handelt. Dat stelt gerust en zo 

laat je de regie bij de persoon met dementie. 

 Geef complimentjes! Iemand kan zo het gevoel hebben iets (nog) goed te 

kunnen en iemands eigenwaarde kan daardoor groeien. Corrigeer zo min 

mogelijk. 

 Vraag niet te veel naar feiten en gebeurtenissen van vandaag of gisteren. Vraag 

bijvoorbeeld: “Hoe was uw dag?” of: “Heeft u een prettige dag gehad?” in plaats 

van “Wat heeft u gisteren/vandaag allemaal gedaan?” 

 

Kijk wat iemand met dementie wel kan 

 Noem iemands naam, als je diegene kent. Stel jezelf voor en vertel wat je komt 

doen. Een naambordje kan helpen. Iemand met dementie herkent jou mogelijk 

niet (meer). 

 Benoem de gevoelens die je bij iemand ziet of hoort, bijvoorbeeld blijdschap of 

angst. “Ik zie dat u blij/bang bent”. Mensen met dementie huilen snel of krijgen 

juist sneller een opgejaagd gevoel. Die emoties mogen er gewoon zijn. 

 Beelden zijn herkenbaarder dan woorden voor iemand met dementie. En beelden 

van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu. Verzamel foto's van 

vroeger en bekijk die samen. 

 Iemand met dementie heeft op een dag regelmatig een rustmoment nodig om 

even tot rust te komen en prikkels en informatie te verwerken. Geef daar ruimte 

voor. 

 



 

PRIKBORD 28 

VRAGEN OVER DEMENTIE  

 Ga samen bewegen. Kijk wat degene met dementie het prettigst vindt. Is fietsen 

of wandelen te inspannend? Misschien kunnen jullie samen tuinieren of even de 

hond uitlaten. 

 Laat iemand met dementie dingen ruiken of aanraken als je het ergens over 

hebt. Dan begrijpt hij of zij beter wat je bedoelt. 

 Een kalender en een klok op kunnen duidelijkheid scheppen. Stimuleer iemand 

met dementie om klok te kijken en gebeurtenissen af te strepen op de kalender 

zodra ze hebben plaatsgevonden. 

Bron: samen dementie vriendelijk 2019 



 

PRIKBORD 29 

VERJAARDAGEN APRIL  

VAN HOECK GEORGETTE 

1 APRIL 

LOMBAERTS GUSTAAF 

2 APRIL 

RONS FRANCOIS 

4 APRIL 

VANDEN EYNDE AUGUSTA 

6 APRIL 

DE BLAUW MELANIA 

8 APRIL 



 

PRIKBORD 30 

VERJAARDAGEN APRIL  

 

WINDELEN GABRIELLA 

16 APRIL 

VANMASSENHOVE MAURITS 

13 APRIL 

 

 

 

FRANCOIS ELISABETH 

12 APRIL 

VERLEYEN ALFONS 

9 APRIL 

DEVROEY WERNER 

14 APRIL 



 

PRIKBORD 31 

VERJAARDAGEN APRIL  

VERSTRAETEN MARIA  

25 APRIL 

OP ‘T EIJNDE JOSEPHINE 

21 APRIL 

VANGESTEL CECILIA 

21 APRIL 

VAN BAEL ETIENNE 

20 APRIL 

RAFFO ANDRE 

23 APRIL 

THYS ANGELINE 

27 APRIL 



 

PRIKBORD 32 

OVERLIJDENS  

 

 

 

VAN ROOSBROECK IDA 

7 MAART 2019 

LAUWERS MARIA 

20 MAART 2019 

Afscheid nemen is met zachte handen 

dicht doen wat voorbij is en verpakken in 

goede gedachten ter herinnering. 



 

33 PRIKBORD 

 

 

 

NIEUWE BEWONERS   

 

 

CASTEELS FRANCOIS 

19 MAART 2019 

VAN DOOREN ANN 

5 MAART 2019 

STRAETMANS MARIA 

7 MAART 2019 

CHRISTIAENS JULIEN 

12 MAART 2019 

33 PRIKBORD 

NIEUWE BEWONERS   

 

 

VAN CRAEN MARIA 

14 MAART 2019 



 

LIFESTYLE 34 

PUZZEL  

 

De winnaar van onze prijzenpuzzel is: 

De heer Croon Victor 

Afdeling Zwaan—kamer 150 

 

 

 

Consumptiebonnetje winnaar 

prijzenpuzzel te verbruiken in 

Den Opkikker 

De winnaar van de prijzenpuzzel kan een consumptiebonnetje afhalen bij de 

dienst animatie op de Karpervleugel. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/eten-en-drinken/koffie-en-thee/animaatjes-koffie-en-thee-94521.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/koffie-en-thee/&p=6/&docid=IgtZv8ODiYowvM&tbnid=hIjfxJ4KOT_9eM:&w=449&h=341&ei=


 

LIFESTYLE 35 

REBUS  

Geef dit blad af bij het onthaal vóór 23 april 2019 en u maakt kans op een  

consumptiebonnetje voor een verbruik naar keuze in “Den Opkikker”. 

Uw naam: …………………………..………………Kamer+afdeling……………………… 

 

 

 

OPLOSSING REBUS: We vragen enkel de zin, het oplossen van de vraag hoeft 

niet, maar mag altijd. 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 



 

LIFESTYLE 36 

OM TE KLEUREN  



 

37 

ACTIVITEITENKALENDER  KaV  

UIT EN THUIS 

De activiteiten van de Frans Broersvleugel (FBV) en van de Karpervleugel (KaV)

worden in een aparte kalender geplaatst. Hieronder leest u de kalender van de 

KaV daarna vindt u de kalender van de FBV. 

Bij activiteiten buitenshuis is het noodzakelijk om u op voorhand in te schrijven bij 

één van de animatoren. 

MAANDAG 01/04  Turnen om 10.30 uur    Zwaan    

      Handmassage vanaf 10.30 uur      

      Sjoelen om 14.30 uur    Lelie    

DINSDAG 02/04  Winkeltje vanaf 10.30  uur       

      Levensloopspel om 14 uur   Lelie en Zwaan 

WOENSDAG 03/04  Muziekquiz om 14.30 uur   Zwaan  

DONDERDAG 04/04  Pianoconcert om 10.30 uur   Den Opkikker  

      Wandeling om 13 uur 

VRIJDAG 05/04   Praatgroep om 10.30 uur   Zwaan   

      Dominospel om 10.30 uur   Lelie    

      DVD James Last om 14.30 uur  Zwaan 

MAANDAG 08/04  Turnen om 10.30 uur    Zwaan    

      Handmassage vanaf 10.30 uur      

      Winkelen Carrefour Zemst om 13 uur  

DINSDAG 09/04  Wii om 10.30 uur     Den Opkikker  

      Brusselse wafels vanaf 14 uur  Alle leefruimtes 

   

        



 

38 

ACTIVITEITENKALENDER  KaV  

UIT EN THUIS 

WOENSDAG 10/04  Zang om 10.30     Den Opkikker  

      Nagelstudio vanaf 10.30 uur      

      Zorgbib vanaf 13.30 uur  

DONDERDAG 11/04  Krantenuurtje om 10.30 uur  Lelie    

      Wandeling in park om 13 uur 

VRIJDAG 12/04   Praatgroep om 10.30 uur   Zwaan   

      Dobbelsteenspel om 10.30 uur  Lelie    

      Paasstukjes maken    Den Opkikker  

MAANDAG 15/04   Turnen om 10.30 uur    Zwaan    

      Handmassage vanaf 10.30 uur      

      Prentenlotto om 14.30 uur   Lelie 

DINSDAG 16/04  Winkeltje vanaf 10.30  uur       

      Pasen in Wijnegem Shopping Center 

WOENSDAG 17/04  Paasviering om 10.30 uur   Den Opkikker  

      Crea: pastellen vanaf 14 uur  Den Opkikker 

DONDERDAG 18/04  Krantenuurtje om 10.30 uur  Lelie    

      Portrettekenen vanaf 14 uur  Lelie    

      Bingo om 14.30 uur    Den Opkikker  

VRIJDAG 19/04   Praatgroep om 10.30 uur   Zwaan   

      Volwassen kleuren om 10.30 uur Lelie    

      Sjoelen om 14.30 uur    Zwaan 



 

UIT EN THUIS 39 

ACTIVITEITENKALENDER KaV  

MAANDAG 22/04  Feestdag 

DINSDAG 23/04  Gezelschapsspel om 10.30 uur  Lelie    

      Parcours valpreventie om 14 uur Den Opkikker 

WOENSDAG 24/04  Klassieke muziek om 10.30 uur  Zwaan   

      Nagelstudio vanaf 10.30 uur      

      Virtueel fietsen om 14 uur  Den Opkikker 

DONDERDAG 25/04  Buurtwandeling om 10 uur       

      Breughelfeest om 14.30 uur  Den Opkikker 

VRIJDAG 26/04   Quiz om 10.30 uur    Den Opkikker   

MAANDAG 29/04  Turnen om 10.30 uur    Den Opkikker  

      Winkelen Carrefour Express om 13 uur  

DINSDAG 30/04  Winkeltje vanaf 10.30  uur       

      Boccia om 10.30 uur        

      Wandeling om 13 uur        

      Verjaardagsfeest om 14 uur  Den Opkikker 

      

FAMILIELEDEN ZIJN STEEDS VAN HARTE WELKOM. 



 

40 

ACTIVITEITENKALENDER  FBV  

Blauwe Lis en Libel hebben een vaste activiteitenkalender. Hieronder vindt u het 

weekoverzicht. 

 

Activiteiten Blauwe Lis 

UIT EN THUIS 

  voormiddag  namiddag 

MAANDAG Reminiscentie 

Actualiteit  

 

Gym 

Digitale wereld    

Muziek maken en beluisteren  

DINSDAG Gezelschapsspel  

Fitnessparcours  

Film  

Crea met studenten    

1 x / maand: groenten snijden 

WOENSDAG Wandelen 

1 x / maand: soep koken  

 

Gym 

Reminiscentie 

Crea     

Digitale wereld 

DONDERDAG Huishoudelijke taken 

 

Gym 

Crea     

Individuele relaxatie 

1 x / maand: borrelnamiddag 

om de jarigen te vieren 

1 x / maand: bingo in Opkikker 

VRIJDAG Wellness  en individuele 

schoonheid 

1 x / maand: gebedsviering 

op Zwaan 

Gym 

Wellness 

Digitale wereld 

 



 

UIT EN THUIS 41 

ACTIVITEITENKALENDER  FBV  

 

Activiteiten Libel 

  voormiddag  namiddag 

MAANDAG Crea 
 

Zitdans  

1 x / week op maandag of 

dinsdag  

DINSDAG Bewegingsspel of  

Reminiscentie en spelletjes  

WOENSDAG Inkopen kookactiviteit 

Even weken: zwemmen 

Koken 

Even weken: DJ Luc 

DONDERDAG Wandeling 

 

Wellness : handverzorging  

1 x / maand: bingo in Opkikker 

VRIJDAG 1 x / maand: gebedsviering 

op Zwaan 

Wellness : voetbadjes en  

relaxatie 

Beweging 

Naast de vaste activiteitenkalenders zijn er ook de overkoepelende activiteiten: 

DONDERDAG 04/04  Pianoconcert om 10.30 uur   Den Opkikker  

VRIJDAG 12/04   Paasstukjes maken    Den Opkikker 

WOENSDAG 17/04  Paasviering om 10.30 uur   Den Opkikker  

      Crea: pastellen vanaf 14 uur  Den Opkikker 

DINSDAG 23/04  Parcours valpreventie om 10 uur Den Opkikker 

DONDERDAG 25/04  Buurtwandeling om 10 uur       

      Breughelfeest om 14.30 uur  Den Opkikker 

MAANDAG 29/04  Turnen om 10.30 uur    Den Opkikker 



 

TERUGBLIK 42 

UITWISSELINGSSTUDENTEN OP KAV  

We hebben vaak studenten verpleegkunde die stage lopen in ons wzc. Op de KaV 

waren er onlangs studenten uit Finland, via Erasmus verblijven ze 3 maanden in 

België. Via Thomas More hogeschool Mechelen liepen ze bij ons stage.  

Zij schreven: Greetings from Finland! 

We were one month internship here in De Lisdodde and we learned a lot during 

these weeks. We get to know many kind of activities in De Lisdodde. It has been 

glad to notice that even we don’t have a common language we could communicate 

to each other. Thank you for these weeks in De Lisdodde! 

Exchange students Evelina Yli-Rahnasto and Eve Paakinaho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling: 

Groeten uit Finland! 

We liepen 1 maand stage in De Lisdodde en we leerden veel gedurende deze we-

ken.  We leerden vele activiteiten kennen in De Lisdodde. Het was fijn om op te 

merken dat, hoewel we niet dezelfde taal hebben,  we met iedereen konden pra-

ten. Dank u voor deze weken in De Lisdodde. 

Uitwisselingsstudenten Evelina Yli-Rahnasto en Eve Paakinaho 



 

TERUGBLIK 43 

CARNAVALSTOET DE SPREEUWEN  



 

44 

DIERENDAG I .S .M.  THOMAS MORE  

  

  

   

 

TERUGBLIK 



 

45 

DANSNAMIDDAG MET DJ SWA  

       

 

TERUGBLIK 



 

46 

 MODESHOW  

   

  

  

 

TERUGBLIK 



 

TERUGBLIK 47 

KUNSTPROJECT BREUGHEL  



 

48 

VLAAIEN LOTEN  

       

 

TERUGBLIK 



 

49 

CHEF ON TOUR  

     

TERUGBLIK 



 


