
Ben je van plan om samen met een bewoner de vrije natuur in te 
trekken voor een leuke wandeling? Neem dan zeker één van onze 
natuurrugzakken mee. We hebben ons laten inspireren door een 
initiatief van Zilvergroen en Paradox. Deze rugzakken zijn gevuld 
met zintuigelijke prikkels die kunnen helpen contact te maken met 
de natuur: een verrekijker om o.a. dieren te spotten, enkele  
vergrootglazen en insectenpotjes om insecten en bloemen van 
dichterbij te bekijken, enkele geurstenen, een pluche vogeltje dat 
geluid maakt, enkele voetzakjes, ... 

Willen jullie graag gebruik maken van de natuurrugzak? Je kan deze vinden aan de inkomhal.  
Noteer je naam op de lijst en trek er op uit! 

KLEDIJVERKOOP ANNELOU: MA 18 OKTOBER 

Katrien Alderweireldt is het gezicht achter  
Annelou. Zij heeft 15 jaar ervaring als  
verpleegkundige in de ouderenzorg en 
maakte de sprong naar verkoop van  
dameskledij. Zij is bijzonder actief in woon-
zorgcentra en brengt met veel plezier haar 
winkel naar Ter Engelen.  

SCHOENENVERKOOP DINSDAG 26 OKTOBER  

Het is belangrijk om goed stevig schoeisel aan te 
hebben om valpartijen te voorkomen. Op dinsdag 
26 oktober vindt er een schoenenverkoop plaats 
door de firma Lato. Zij brengen comfortschoenen 
en pantoffels mee, aangepast aan de noden van 
onze bewoners. 

 
Bewoners die nieuwe kledij of schoenen nodig hebben verwelkomen wij tussen 14u30 en 16u30 in 
onze cafetaria ’t Dobbelken. Het is wenselijk dat er familie aanwezig is om te beslissen in de  
aankoop (1 familielid per bewoner). 

Indien je als familie niet kan aanwezig zijn maar jouw moeder of vader toch iets nodig heeft, neem 
dan gerust contact op. Mits duidelijk voorafgaande afspraken kunnen onze medewerkers samen 
met de bewoner een keuze maken. 

Beide verkoopnamiddagen zullen coronaveilig verlopen. Er zullen daarom slechts vijf bewoners  
tegelijkertijd in onze cafetaria kunnen aanwezig zijn om te passen.  

Om een zicht te hebben op het aantal geïnteresseerden, vragen wij vriendelijk om een seintje te  
geven aan de receptie of wij jou op één van onze verkoopnamiddagen mogen verwachten. 
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TALENT GEZOCHT! 

In november vinden de feestelijkheden voor de derde leeftijd plaats. Dit jaar zouden wij als thema 
willen werken rond talenten. Talent is meer dan iets waar je goed in bent. Het is ‘een ingebakken 
kwaliteit’ en dus voor de bewoner in kwestie vaak de normaalste zaak van de wereld. Vaak ervaren 
familie of medewerkers wat iemand speciaal maakt. Vandaar een algemene oproep naar jullie, als 
familieleden en mantelzorgers. Help ons de talenten van iedere bewoner ontdekken. Geef een sein-
tje aan de receptie of aan iemand van het woonleefteam als je reeds talenten hebt ontdekt bij een 
bewoner of als je thuis mooie creaties van een bewoner hebt liggen die we hier tentoon mogen  
stellen! 

PRAKTISCHE INFO:  Er is een consultatie gepland... 

In tijden van corona gebeurde het al eens vaker dat vrijwilligers instonden voor de begeleiding van 
een bewoner naar een consult. Echter nu de activiteiten terug op gang komen, willen wij graag  
onze vrijwilligers optimaal bij de activiteiten inschakelen. 

Voortaan hanteren wij dus opnieuw volgende afspraak: Indien een bewoner op consultatie moet 
naar het ziekenhuis, de oogarts, de tandarts, … vragen wij dat bij voorkeur familie of kennissen voor 
de begeleiding en het vervoer zorgen. Is rolwagenvervoer noodzakelijk en weet je niet goed waar 
te beginnen, vraag dan gerust aan de receptie naar meer info. 

In uiterste nood (als er echt niemand is waarop je beroep kan doen), helpen wij mee zoeken naar 
een oplossing. Voor begeleiding vanuit het woonzorgcentrum zal dan een kostprijs aangerekend 
worden. 

PRAKTISCHE INFO:  Naamtekenen kledij  

Gelieve telkens bij de aankoop van nieuwe kleding, de kledingstukken duidelijk te naamtekenen  
(= de naam van de bewoner erin aanbrengen). Regelmatig vinden wij kledij terug zonder naam en 
is het echt een hele zoektocht om dit bij de juiste bewoner terug te brengen.  
Met deze kleine aanpassing kan je ons echt heel erg helpen! 

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor naamlabels die je enkel moet plakken of strijken, of een textielstift. 

Heb je een kapper nodig? Lees dan zeker even verder... 

Onze zorggraad is enorm gestegen. Dit wil zeggen dat wij meer handen aan bed nodig hebben en 
de juiste persoon op de juiste plaats willen inzetten. Daarom zijn wij genoodzaakt enkele  
verschuivingen door te voeren. Concreet zorgt dit voor volgende wijzigingen: 

Bewoners die bij ons zijn in kortverblijf zullen niet langer beroep kunnen doen op de kapster van  
Ter Engelen. Enkel op die manier kunnen wij garanderen dat de bewoners in vast verblijf indien  
gewenst wekelijks in ons kapsalon bij Samantha terecht kunnen. 



OP BEZOEK KOMEN IN ONS HUIS - Hoe zit het nu met de maatregelen? 

Recent zijn er enkele uitbraken in woonzorgcentra vastgesteld. Deze zorgen voor mogelijke ongerust-
heid. De huidige epidemiologische situatie in de residentiële ouderenzorg is echter veel gunstiger 
dan die van enkele maanden geleden en de meeste uitbraken zijn tot nog toe relatief beperkt. Mist 
de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen wij het leven voor de bewoners zoveel mogelijk normaal 
laten verlopen. 

Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom blijven wij oproepen tot blijvende waakzaamheid 
en aandacht voor de naleving van de hygiëne– en preventiemaatregelen. 

Concreet wil dit zeggen: 

· Handen ontsmetten bij het betreden van ons huis.  

· Alle bezoekers dragen een CHIRURGISCH mondneusmasker tijdens de volledige  
aanwezigheidsduur. 

· Bezoek op de kamer blijft max. 2 volwassenen (kinderen –12j tellen niet),  
plan je een bezoek met 4 dan kan dat enkel in ‘t Dobbelken. 

DERDE PRIK VOOR BEWONERS IN WOONZORGCENTRA 

Op 22 september 2021 besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om aan alle  
bewoners van woonzorgcentra een bijkomend vaccin aan te bieden, voor een optimale  
bescherming tegen ernstige COVID-19. We wachten nog op meer informatie hieromtrent hier zullen 
jullie dus meer over horen. 

ZULLEN WE SAMEN 
GEWOON SAMEN 

HET MAAKT NIET UIT 
WAT, HOE OF WAAR 

MAAR ZULLEN WE SAMEN 
SAMEN, MET ELKAAR? 


