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OTV-Nieuws maart 2019

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur

VRIJWILLIGERS: PARELS IN DE ZORG
Vrijwilligers … zonder twijfel nummer 1 als we over parels spreken! 
Zonder de inzet van deze mensen, elk binnen hun eigen wensen 
en capaciteiten of ambitie, zou onze werking en het concept van 
Seniorplaza niet haalbaar zijn.
Het directieteam is zich hier terdege van bewust en we zetten hen 
dan jaarlijks ook graag extra in de bloemetjes tijdens de week van de 
Vrijwilliger. 
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Plazarama
We hebben nog andere parels 
in onze portefeuille. De equipe 
van Plazarama blijft activiteiten 
aanbieden voor de allerkleinsten 
tot de allergrootsten. Op de laatste 
pagina vindt u zeker iets dat u 
aangenaam zal verrassen.
Wordt u graag persoonlijk op de 
hoogte gebracht van de diverse 
activiteiten, vraag dan snel de 
infofolder aan op plazarama@
seniorplaza.be of kijk op de website 
www.plazarama.be!

Plaza City
Het mooie gloednieuwe witte 
gebouw is voorlopig opgeleverd 
en de eerste residenten zijn gestart 
met verhuizen. Het gebouw 
mag zich eveneens een parel 
noemen want het is opnieuw een 
terechte opwaardering van de 
Overwinningsstraat in Willebroek. 
Twijfelt u of een assitentiewoning 
wel iets voor u is? Hebt u interesse 
in aankoop of huur van een 
appartement? Onze sociale dienst 
maakt graag tijd vrij voor een 
gesprek en rondleiding. Graag 
wel op afspraak, contacteer onze 
sociale dienst op 03 860 70 00 of 
op info@otvhomecare.be .

Thuiszorg EHBO
Heel wat parels hebben we onder 
onze medewerkers die zich elke dag 
opnieuw inzetten in de thuiszorg en 
thuisverpleging.  OTV Home Care 
heeft een gespecialiseerd team 
klaar staan voor noodsituaties 
binnen zowel gezinszorg als 
thuisverpleging.  Heeft u dringend 
hulp nodig, contacteer dan 
onze gezinszorg (gezinszorg@
otvhomecare.be) of onze 
thuisverpleging (thuisverpleging@
otvhomecare.be) of bel op 
03 860 70 00.

8 april 2019 om 19h Orthoshop 
Modeshow voor lingerie en 
badmode… zie pag. 3!
 

Wens je de nieuwsbrief digitaal? 
Stuur een mail naar regionieuws@otvhomecare.be



ACUTE ZORG: 
eerste hulp in de thuiszorg

KOSTPRIJS
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, 
bedraagt de kostprijs voor acute zorg € 7,58 of € 4,55 per uur.  
Wil je na 14 dagen de hulp verder zetten, dan zal de prijs afhankelijk zijn 
van je gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Meer weten?  
Je kan ons steeds telefonisch of via mail contacteren tijdens de kantooruren. 
Email: gezinszorg@otvhomecare.be 
Tel: 03 860 70 00 (vraag naar gezinszorg)

PERSOONLIJKE 
VERZORGING

• hulp bij persoonlijke hygiëne 
(dagelijks toilet, bad…) 

• hulp bij aan- en uitkleden 
• hulp bij toiletgang en incontinentie 
• beperkte elementaire verzorging 

van drukletsels en huidirritaties 
• …

HUISHOUDELIJKE 
TAKEN & 

ONDERHOUDSTAKEN:

• boodschappen doen, koken, 
wassen, strijken, verstellen 

van kleding en linnen 
• poetswerk 

• bedden opmaken  
en verversen 

• …

ONDERSTEUNENDE  
TAKEN

• opvang van kinderen, 
naar school brengen… 

• begeleiding bij ontspan-
ningsactiviteiten, wandelen… 

• begeleiding 
naar doktersconsultaties 

• …

Soms kom je plots in een noodsituatie terecht, waarin onmiddellijke zorg vereist is 
voor jou of een naaste. Je mantelzorger wordt onverwacht ziek, je hebt na een plots 
ziekenhuisverblijf nood aan ondersteuning thuis, …  

Op zulke momenten kan je bij OTV Home Care terecht  
voor acute zorg.

Wat is acute zorg?
Acute zorg is gezinszorg die dringend nodig is en 
onmiddellijk moet worden opgestart. Vaak gaat het om 
situaties waarin iemand na ontslag uit het ziekenhuis nood 
heeft aan ondersteuning, maar het kan bijvoorbeeld ook 
gaan om situaties waarbij een mantelzorger plots ziek valt.

Snelle en onmiddellijke hulpverlening is echter niet altijd 
gemakkelijk te organiseren. Veel diensten kunnen de 
hulpvraag wel inpassen in hun aanbod, maar kunnen vaak 
pas starten na enkele weken.

OTV Home Care speelt in op deze behoefte door enkele 
verzorgenden vrij te houden voor acute zorg. Zo kunnen 
we mensen die dringend hulp nodig hebben snel en 
tijdelijk uit de nood helpen.

Wij kunnen acute zorg bieden gedurende maximum 14 
dagen. Nadien kan, indien gewenst, naadloos worden 

overgeschakeld naar een vast aanbod binnen onze 
gezinszorg of poetsdienst. 

Welke ondersteuning biedt onze verzorgende bij 
acute zorg?

In principe verschilt de acute zorg niet zo heel veel van de 
gewone gezinszorg. Bij acute zorg ligt de nadruk evenwel op 
ADL-taken. Dit zijn taken ter ondersteuning van de ‘activiteiten 
dagelijks leven’, dus alles wat te maken heeft met hygiënische 
verzorging, het maaltijdgebeuren (boodschappen doen en 
koken).

MODESHOW!

maandag 8 april om 19u
in Plazarama, Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

LINGERIE & BADMODE 
VOOR DAMES MET EEN BORSTPROTHESE 
met ervaringsdeskundige mannequins

Iedereen 

WELKOM!

Inkom 

vrij!
10% KORTING

op de nieuwe collectie t/m 30 april 2019

We voorzien een welkomstdrankje 

en attentie voor iedere aanwezige!

Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek
03 860 70 10 • orthoshop@otvhomecare.be

Sint-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem
0476 756 488
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Iedereen welkom in PLAZA bistro.

Lekkere en verfijnde gerechten, gezellig interieur en een ontspannen sfeer.

vernieuwde kaart - nieuwe uitbaters
alle dagen open van 11u tot 19u

Overwinningsstraat 161, 2830 Willebroek  03 860 49 88  info@plazabistro.be  www.plazabistro.be

 Verdere uitbereiding vernieuwend 
  totaalconcept Seniorplaza.

 Toplocatie in het centrum van Willebroek.

 Royaal wooncomfort: 95 m2 - 123 m2 (2 slaapkamers).

 Uitgebreid comfort- en servicepakket.

 Aankoop in volle eigendom.
 12% verlaagd btw-tarief.

 Vrijstelling onroerende voorheffing.

 

Ontdek onze 10 troeven op www.plazacity.be

* Voor afspraak bel: 0475 41 41 93 of mail: info@plazacity.be

Zelfstandig wonen & genieten in 

‘Wij zorgen nu voor jouw thuis van morgen’

RESIDENTIE

www.seniorplaza.be www.otv.be

ERKENDE 

ASSISTENTIEFLATS

Sinds enkele jaren staat het project Plazacity 
in de steigers. We hebben dit zien groeien en 
veranderen. Nu is het eindelijk zover, de eerste 
verhuizen zijn gestart.

Het was de laatste maanden nieuwsgierig 
uitkijken en toewerken naar de eerste verhuizen. 
Voor alle medewerkers die betrokken zijn in de 
zorg en omkadering van de residenten was dit 
een spannende periode in het leren kennen van 
de appartementen, de technologie, de nieuwe 
eigenaars, maar vooral de nieuwe residenten, 
want het zijn zij die we een aangename en 
veilige woonomgeving willen geven.

Het ziet er gezellig uit, daar aan de overkant, 
met opnieuw lichte en moderne appartementen.

Hoewel deze appartementen aan de overkant 
van de straat zijn gelegen, vormen zij één 
geheel met de site van Seniorplaza. De 
residenten kunnen op dezelfde dienstverlening 
rekenen naar zorg, activiteiten, veiligheid en 
ondersteuning. 

Ook in deze appartementen is alles aanwezig 
om volledig zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Maar voor wie extra ondersteuning 
of hulp wenst, zoeken we uit welke hulp of 
diensten precies nodig zijn. De woonassistent 
helpt je graag verder.

OTV Home Care is ook hier onze partner om 
die dienstverlening mee vorm te geven. Met 
de thuisverpleging, gezinszorg, poetsdienst en 
dienstencheques kunnen zij mee instaan voor 

de zorg op maat van iedere resident.
 
Sinds de heropening van Plaza Bistro worden 
de maaltijden voor de assistentiewoningen 
dagelijks verzorgd vanuit de bistro.
Residenten die wensen kunnen dagelijks 
een lunchmenu gaan eten in Plaza Bistro. 
De maaltijden kunnen nog steeds aan het 
appartement gebracht worden, als residenten 
dit verkiezen.

Ook op het activiteitenaanbod kunnen zij een 
beroep doen. Naast de specifieke activiteiten 
georganiseerd voor de residenten van de 
assistentiewoningen kan men ook deelnemen 
aan activiteiten van het zorghotel of Plazarama.

Het is nu nog wat vroeg om de eerste ervaringen 
van de nieuwe residenten mee  te geven, maar 
die heb je in een volgende editie nog te goed.
Wij hopen in elk geval dat zij zich snel kunnen 
thuis voelen in hun flat en in onze organisatie.

Indien je zelf informatie wenst over wonen in 
een assistentiewoning of interesse hebt om te 
verhuizen naar een assistentiewoning, ben je 
steeds welkom op onze volgende infosessie. Na 
algemene informatie en een rondleiding, praten 
we na bij koffie en taart.

De uitbreiding van de site van 
Seniorplaza is een feit. Februari is de 
maand dat we de eerste residenten 
verwelkomen in Plazacity, het gedeelte 
met 22 gloednieuwe assistentiewoningen. 

VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN 
kan je contact nemen op 03 860 70 00

RESIDENTIE

Datum: Dinsdag 12 maart 
Uur: 14u
Plaats:  Plazarama (Seniorplaza)
 Overwinningsstraat 133-135
 2830 Willebroek
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Interactieve infosessie  
over de menopauze
Infosessie in het kader van het Plazarama aanbod – www.plazarama.be  
de activiteiten gaan door in de Plazarama zaal 
Overwinningsstraat 133 te 2830 Willebroek, 03 860 70 00

Door: Cindy Dunon
i.s.m.: UPV vzw

Donderdag 28 maart 2019 - om 14u00

Zit je middenin je overgangsjaren en kamp je met ongemakken ten gevolge van de menopauze 
of is jouw menopauze nog ver weg maar wil je goed voorbereid zijn? Moet je een behandeling 
ondergaan die je vervroegd in de menopauze zal brengen? Ben je op zoek naar tips om jouw 
symptomen te verminderen en zo jouw levenskwaliteit te verbeteren? Kom alles te weten over 
de menopauze tijdens deze infosessie! Iedereen welkom, ook partners.

Zo pak je de menopauze aan! – interactieve infosessie
Jong, ouder, oud, vrouw of man: het is nooit te vroeg of te laat om je goed te informeren over 
de menopauze. Dus kom luisteren naar experte Cindy Dunon en – vooral – vragen stellen, of je 
nu middenin de ongemakken van de overgangsjaren zit of door een behandeling vervroegd in 
de menopauze komt. En voor partners is dit ook geen ver-van-hun-bedverhaal…

Plazarama maakt deel uit van één van de lokale, enthousiaste UPV-kernen.
Ben je NIEUWSGIERIG van aard? GELOOF je NIET ZOMAAR alles? Laten de media je op 
je HONGER zitten? UPV vzw laat je kennismaken met WETENSCHAPPERS, DENKERS en 
DOENERS en daagt hen uit om complexe inzichten op een simpele manier BIJ JOU te brengen. 
Voer dus voor DISCUSSIE, CONTEXT en NUANCE!
UPV wetenschapspopularisering nodigt sprekers uit van alle Vlaamse universiteiten om hun 
onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines toe te lichten: biologie, filosofie, 
sociologie, ingenieurswetenschappen, geneeskunde,… en organiseert tal van andere activiteiten 
zoals workshops, uitstappen en bezoeken achter de schermen.

€4 
per persoon

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT! 
De nationale campagne ‘Week van  
de Vrijwilliger’ loopt dit jaar van  
23 februari tot en met 3 maart 2019.

Naar aanleiding van deze festiviteit, organiseren we op dinsdag 26 februari 2019, 
om 14u, een Speed-Date mét taart!

Bent u de        die we zoeken? 

Vrijwilligerswerk spreekt je wel aan maar je weet niet wat de mogelijkheden zijn die 
aangeboden worden binnen Seniorplaza?
Dan is dit de geschikte activiteit om daar achter te komen.
Kom gezellig speed-daten met 1 van onze vaste vrijwilligers. Nadien voorzien we een 
stukje taart eten een rondleiding op onze campus. Op deze manier kan je aftoetsen welk 
soort vrijwilligerswerk het best bij je past!
Schrijf je nu al in op: vrijwilligers@seniorplaza.be

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar:
• Vrijwilliger ‘Techniek’
• Vrijwilliger ‘Klus’
• Vrijwilliger ‘Sport & Spel’
• Vrijwilligers ‘Vervoer’
• Vrijwilligers ‘Verwen’
• Vrijwilligers ‘Muziek’

 Voor meer info over bovenstaande vacatures kan je je melden tot  
 de vrijwilligerscoaches via vrijwilligers@seniorplaza.be

Vrijwilliger, je bent een supertalent!BEDANKT!
V
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VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

 03 860 70 00 • plazarama@seniorplaza.be

 www.plazarama.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

Infomoment nieuwe vrijwilligers dinsdag 26 februari om 14u00

‘Wat is thuiszorg?’ dinsdag 19 maart om 14u00

‘Interactieve infosessie over de menopauze’ donderdag 28 maart om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Aperitiefconcert Steffi & Adi zondag 3 maart om 15u00

Reisverhalen: ‘Frans-Polynesië’ door Patrick Perck zaterdag 30 maart om 14u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Wellness Workshop: ‘Weight Watchers’ elke woensdag om 10u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 13 maart om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) donderdag 14 maart om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 16 maart om 13u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 20 maart om 19u30

Workshop: Sushi donderdag 21 maart om 19u30

Cursus: Meditatie zaterdag 23 maart om 19u00

PPLLAAZZAAKIDSKIDS DATUM UUR

Film: ‘De kleine prins’ woensdag 6 maart om 14u00

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE ACTIVITEITEN

ADRES 
Overwinningsstraat 133-135 
2830 willebroek 

ALGEMEEN NUMMER: 
tel. 03 860 70 00 
Fax 03 866 07 82 

E-MAIL:  
regionieuws@otvhomecare.be 

WEBSITE:  
www.otvhomecare.be 
www.seniorplaza.be 
www.plazarama.be

PLAZARAMAKALENDER 


