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MIJLPALEN, ALTIJD SPANNEND! 
Een aantal van onze bewoners in Seniorplaza bereikten dit jaar de geze-
gende leeftijd van 100 jaar.  Zeker individueel een mijlpaal en al zeker als 
we dan nog gezond zijn van lichaam en geest.  Vroeger waren 100-jarigen 
een uitzondering maar vandaag de dag kennen we al vaak iemand uit onze 
omgeving die deze leeftijd heeft bereikt.
Een mijlpaal is een belangrijke ontwikkeling in het leven.  Een doorbraak 
soms of een point of no return.  Ieder kan zijn eigen mijlpalen plaatsen of 
benoemen.  Een studie(terug) opnemen en afwerken waardoor je nieuwe 
kansen krijgt, een hele mijlpaal! Gezond(er) gaan leven en daardoor meer 
energie krijgen en de vooropgestelde doelen bereiken! Ook dat zijn mijl-
palen. De moed vinden om door te gaan, al heb je iets of iemand verloren 
en opnieuw gelukkig worden. 

Assistentiewoningen
Hoewel de huidige assistentiewo-
ningen aangenaam, modern, com-
fortabel en steeds ruimer zijn, is 
het vaak een drempel voor velen 
om de stap te zetten.  Maar eens 
die ‘mijlpaal’ bereikt, de stap gezet, 
dan merken wij en horen wij dat het 
goed is. De resident heeft een veilig 
en gerust gevoel want er is steeds 
iemand die voor je kan zorgen als 
het nodig is.  Alles kan en mag je 
vragen.  En vaak worden er nieuwe 
vriendschappen gecreëerd en zijn 
er meer sociale contacten.   

Ladies After Work 
1 augustus 2019
Ik denk dat we opnieuw mogen be-
sluiten dat de ladies Night onder 
het thema ‘Ladies after work’ een 
succes is geweest. We hebben on-
geveer 900 bezoekers ontvangen.  
Ook de middenstand was tevreden. 
Het weer was super en ook gezel-
ligheid troef bij de kraampjes, in de 

Bistro en in de Lounge.  De cham-
pagne / Oesterbar op ons dakter-
ras bleek eveneens een schot in 
de roos. Iedereen tevreden en het 
Plazarama team en onze vrijwilli-
gers zeer moe maar ook zeer blij 
met opnieuw een geslaagd eve-
nement.  Mijn oprechte dank voor 
deze mooie realisatie aan allen die 
hieraan hebben meegewerkt!

Winter Wonder Plaza
Het Plazarama team is alweer druk 
in de weer voor het volgende grote 
evenement.
Noteer zeker in jullie agende en hou 
zaterdag 7 december 2019 vanaf 
13 u tot 18 u vrij voor opnieuw een 
zeer leuke en gezellige sfeer op de 
site van Seniorplaza!

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



Op een warme zomerdag trok Fien, onze 
stagiaire, naar Christiane en Frida, twee dames 
die sinds enkele maanden in de appartementen 
van Plazacity zijn komen wonen.

Christiane is hier alleen komen wonen. Dit 
gebeurde in een moeilijke periode in haar leven. 
Frida is hier samen met haar echtgenoot komen 
wonen. Zij verhuisden vanuit  het Hageland.

Fien ging bij hen beide op bezoek en stelde hen 
volgende vragen:

Wanneer ben je hier komen wonen?
Christiane: Ik ben hier eind april komen wonen, 
op een zonnige dag, maar minder warm als nu.
Frida: Wij zijn op 22 februari verhuisd, het was 
niet te koud die dag en het was droog, dus het 
was ideaal verhuisweer. 

Waarom ben je naar deze 
assistentiewoning komen wonen?
Christiane: Na het overlijden van mijn man in 
december voelde ik me erg alleen thuis. Ik kwam 
met hem al regelmatig in Plaza Bistro eten, dus 
we kenden Seniorplaza al wel een beetje.
Frida: We wilden graag wat dichter bij onze zoon 
komen wonen. Ook wegens gezondheidsredenen 
werd het wat moeilijker om zo ver van hem te 
wonen. Daarom heeft onze schoondochter ons 
dit destijds aangeraden en sindsdien wonen we 
dus hier.

Wat vond je moeilijk aan de stap zetten
naar een assistentiewoning?
Christiane: Ik vond het vooral moeilijk om mijn 
huis achter te laten, maar ik heb uiteindelijk 
toch de stap gezet omdat ik bang was dat ik me 
anders eenzaam ging voelen.

Frida: Het achterlaten van mijn vertrouwde 
woonplaats en woning was niet zo gemakkelijk. 
Dit was vooral omdat er zo’n emotionele band is 
met mijn woning. Mijn zoon en schoondochter 
hebben ons ook zeer goed geholpen om alles in 
te richten waardoor de stap iets minder groot 
werd.

Wat vond je positief aan 
de verhuizing naar hier?
Christiane: Ik ben zeer tevreden over het 
vriendelijke personeel en de goede opvang 
tijdens mijn eerste dagen hier. De andere 
residenten die ik later heb leren kennen zijn ook 
enorm vriendelijk. De verschillende activiteiten 
waaraan ik deelneem vind ik ook heel leuk, bv. de 
bewegingsactiviteit bij de kiné of de activiteiten 
rond themamuziek.
Frida: Ik vind de gezellige koffieonderonsjes met 
enkele buren heel fijn. Het was ook heel fijn dat 
er tijdens de verhuis nieuwe vrienden mee zijn 
komen helpen.

Welk gevoel had je tijdens de eerste weken?
Christiane: De eerste week was emotioneel zeer 
zwaar, omdat er zoveel veranderingen waren 
geweest in mijn leven. Ik was wel benieuwd hoe 
de anderen op mij zouden reageren. Ik was zeer 
blij dat iedereen zeer vriendelijk en gastvrij was 
tegenover mij.
Frida: Ik voel me hier nu al echt thuis. Het is niet 
zo dat ik mijn heimat al vergeten ben, maar hier 
gaat het allemaal wat gemakkelijker. Zo moet ik 
geen trappen meer doen. Ik vind de omgeving 
hier ook zeer fijn en ga zo vaak als ik kan naar de 
markt op woensdag.

Heb je ook interesse in een assistentiewoning?
neem contact op met onze sociale dienst 
via het nummer 03 860 70 00 
of via socialedienst@seniorplaza.be. 
www.seniorplaza.be

100 jaar! 
Dat is een mijlpaal!

Woensdag 
26 juni was 

het ons grote 
100-jarigenfeest. 

Dat het GROOT was, is 
niet overdreven. 

Er waren heel wat bewoners, familie, vrienden, 
personeel, … om onze 2 jarigen te feliciteren. 
Ja hoor! 2 jarigen, dit jaar worden er 2 mensen 
100 jaar bij ons! En dat mocht niet ongemerkt 
voorbij gaan natuurlijk.

We hadden drank, hapjes, taart, een krantje met 
nieuws uit 1919, een tijdlijn die alle belangrijke 
zaken van 100 jaar weergaf, 100 kaartjes met 
wensen van onze bewoners, een fotograaf, we 
kregen bezoek van verschillende kranten, …

Kortom het was een groot feest. En onze 
jarigen hebben ervan genoten. Op nog veel 
meer jaren! Proficiat Mitje en Joanna !

Bedankt aan iedereen die erbij was!

Wens je hen graag zelf een fijne verjaardag? 
Dat kan:

• 30 juli was Mitje jarig 
• 23 november verjaart Joanna

Stuur hen gerust een kaartje:
Animatie Seniorplaza
Tav Mitje of Joanna
Overwinningsstraat 139
2830 Willebroek

Ze zullen het super fijn vinden!

Alvast bedankt

Info?

Animatie Seniorplaza
Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek
03 860 49 04
animatie@seniorplaza.be

H�py Bi�hd�
H�py Bi�hd�

Assistentiewoningen
In een vorige editie hebben we beloofd om te laten weten  
hoe het met onze nieuwe residenten gaat in Plazacity.  
We mochten twee residenten enkele vragen stellen over hun verhuis .
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Infosessie  
‘Gezond ontbijt’ mét buffet
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: Dennis Van Bulck, Diëtist

Zondag 22 september 2019
Om 10u00
Ontbijten is het belangrijkste moment van de dag! 
Maar wat is nu een goed ontbijt? 
En waarom is dit belangrijk? 
En bovenal, wat is een gezond ontbijt? 

Alle antwoorden worden tijdens deze sessie 
gegeven door een erkende diëtist. 

Aansluitend zetten we onze theorie om in de 
praktijk tijdens een heerlijk ontbijtbuffet.

Tijdens het theoretisch gedeelte voorzien wij 
kinderopvang voor kindjes van 2 t.e.m. 12 jaar!

Inschrijven kan via 
• 03 860 70 00, 
• plazarama@seniorplaza.be 
• www.plazarama.be

€15
per persoon

€5
per kind (2-12j)
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OTV Home Care
waar de klant koning is! 

Hulpmiddelen die het dagelijkse 
leven gemakkelijker maken.

Iedereen roept het van de daken: “Bij ons staat 
de klant centraal, de klant is koning!”. Bij OTV 
Home Care verkondigen we dit ook graag, 
maar nog veel meer willen wij echt weten 
wat onze  cliënten denken van onze hulp- en 
dienstverlening en hoe we nog beter kunnen 
helpen. Daarom organiseerden we in het najaar 
van 2018 een bevraging.

4 Weetjes over de 577 cliënten 
die bevraagd werden!
1. 297 Mensen of 51.47% van de cliënten 

beantwoordden onze enquête. In 2013 
was dit nog 37.68%. Bedrijven die dagelijks 
werken met klantenbevraging zeggen dat je 
vanaf 33% return, ontvangen antwoorden, 
een zeer mooi resultaat hebt.

2. De meeste cliënten die de aanvraag 
terug stuurden waren cliënten in de 
leeftijdscategorie van 75 jaar tot 95 jaar. Dit is 
ook de leeftijdsgroep die het meest geholpen 
wordt in de gezinszorg en poetshulp. 
Jongere cliënten vinden we voornamelijk in 
de kraamzorg en dit is meestal een kortere 
periode ondersteuning. 

3. De meeste cliënten die de bevraging terug 
stuurden waren al langer dan 3 jaar cliënt bij 
gezinshulp nl 65.61% en hebben voornamelijk 
poetshulp. 

4. De cliënten in Mechelen en Klein-Brabant 
stuurden minder hun mening terug dan de 
cliënten in West-Vlaanderen en Limburg.

Zeer tevreden, tevreden, niet tevreden of 
helemaal niet tevreden of geen mening?
We bevroegen de mening van onze cliënten 
over hun hulp, het kantoor in het algemeen en 
de verantwoordelijke die voor hen alles regelde. 
48.53% van onze cliënten beoordeelt onze 
dienstverlening in het algemeen als zeer goed 
en 47.79% als goed. Tegenover 5 jaar geleden 
merken we dat 4% van onze cliënten nog  meer 
tevreden is, de groep van de zeer tevreden 
cliënten is gegroeid! 

Waarover zijn cliënten tevreden?
Onze cliënten appreciëren:

• het respect voor de privacy van de cliënt
• het contact met de regioverantwoordelijke, 

poetshulp en gezinshelp(st)er
• het presteren van de afgesproken uren door 

de gezinshelp(st)er of poetshulp
• het zelfstandig werken
• het beleefd zijn
• het krijgen van voldoende hulp
• dat er rekening wordt gehouden met hun 

wensen en behoeften bij het bepalen van de 
hulp

• de nauwkeurigheid van de poetshulp en 
gezinshelp(st)er

Waar kunnen we nog in groeien?
We merken een niet tevreden gevoel van onze 
cliënten bij de organisatie van vervanging bij 
ziekte. We hebben dit dan ook opgenomen in 
een actieplan voor 2019 en 2020. 

Grote onderscheiding
Na een grondige analyse van onze enquête 
mogen we van het dak schreeuwen dat onze 
klanten onze koning zijn en dat zij zich koning 
voelen bij OTV Home Care en dit alles dankzij de 
dagelijkse inzet van al onze medewerkers!

Meer info 
via 078 15 20 12 of info@otvhomecare.be,
www.otvhomecare.be

Bij het bewegen van sta- naar zitpositie, in en uit een zetel, in en uit de auto…
zorgen transfer-hulpmiddelen, voor meer comfort, autonomie en 
veiligheid bij de gebruiker en voor minder belasting bij de zorgverlener. 
Volgende hulpmiddelen zetten we graag even in de kijker:

OneWay Glide
De OneWay-Glide wordt gebruikt om de gebruiker rechtop te zetten 
of te herpositioneren in de stoel/zetel of het bed.
 

Het is een buisvormig kussen dat zeer goed glijdt in één richting terwijl het 
blokkeert in de andere richting. Hierdoor kan de gebruiker heel gemakkelijk 
rechtop komen te zitten terwijl het onderuit glijden verhinderd wordt.
   
AutoGlide 
De AutoGlide is een glijdkussen dat het in- en uitstappen in de wagen 
vergemakkelijkt. Vooral bij personen die niet in het centrum van de 
autozetel kunnen plaatsnemen, biedt de AutoGlide ideale hulp om van 
de zijkant naar de juiste plaats te verglijden.
      
De AutoGlide bestaat uit 2 delen die tov elkaar zeer gemakkelijk glijden. 
De handvaten kunnen gebruikt worden om te helpen bij de transfer.

NIEUW : Mobiele Oprijplaat
Met een mobiele oprijplaat kan u flexibel heel wat hoogteverschillen voor 
rolstoelgebruikers overbruggen. De vouwbare aluminium oprijplaat met handige opbergtas vouwt 
in het midden en kan gedragen worden als een koffertje. De meegeleverde opbergtas kan achteraan 
de rolstoel bevestigd worden.  Ideaal om kleine drempels en borduren te overbruggen.
 
Voor een uitgebreider gamma van de transferhulpmiddelen en het overbruggen van hoogtes met de 
rolstoel kan u altijd terecht bij 
 Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek
 Tel. 03 860 70 10
 Openingsuren: 
 Dinsdag tot vrijdag 10.00 uur tot 12.30 uur – 13.00 uur tot 18.00 uur
 Zaterdag 09.30 uur tot 16.00 uur  •  Maandag gesloten
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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
‘Gezond ontbijt’ mét buffet' zondag 22 september om 10u00

‘Voordracht over psychische kwetsbaarheid en stigmatisering’ vrijdag 11 oktober om 14u00

‘LEIF: Levenseinde informatie forum’ maandag 4 november om 19u30

‘Dementie: Het lerend vermogen van mensen met dementie’ dinsdag 5 november om 13u30

‘Suïcide en suïcidepogingen: preventie’ donderdag 7 november om 14u00

‘Hoogsensitiviteit’ door Sandra Kleipas donderdag 14 november om 19u30

GENIETEN DATUM UUR
Boekenverkoop + tentoonstelling Davidsfonds 13, 14, 15 september

Tentoonstelling: Hans Cortebeeck 24/10 tot 02/11

Vernissage: Carmen Schneider / Ingrid Van den Broeck vrijdag 29 november om 20u00

Reisverhalen: ‘Frans-Polynesië’ (deel 2) zaterdag 30 november om 15u00

Winter Wonder Plaza zaterdag 7 december om 13u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR
Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis)  11, 12, 18 september om 19u30

Workshop: ‘Theedegustatie: Ontdek thee met al je zintuigen!’ donderdag 26 september om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 28 september om 13u00

Workshop: ‘Stijladvies op maat’ zaterdag 5 oktober om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) 16, 17, 23 oktober om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 19 oktober om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 19 oktober om 19u00

Workshop: ‘Juwelen maken’ (basis) zaterdag 9 november om 14u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) 13, 14, 20 november om 19u30

Cursus: Autobegeleider   zaterdag 16 november om 13u00

PLAZAKIDS DATUM UUR
Film: ‘De kleine prins’ woensdag 30 oktober   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 


