WebTracker
Begeleid wonen in de kijker op Dag van de Zorg
05-03-2014

Pag. 0

De organisatie Tweb, een dienst begeleid wonen, neemt op zondag 16 maart deel aan de Dag
van de Zorg.
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Halle-zoersel
Rusthuis breidt uit met twintig kamers en twintig zorgflats
Residentie Halmolen in Halle-zoersel beschikt sinds een jaar over 102 moderne kamers. Er is nog
een bijkomende vleugel in aanbouw met twintig kamers en twintig zorgflats. Hierdoor verdubbelt
de capaciteit.
0 0 "Het oude gebouw van Residentie Halmolen werd afgebroken om plaats te maken voor een
gloednieuw complex, waarvan de eerste fase al sinds een jaar gebruiksklaar is", zegt Kathleen
Schellemans, communicatieverantwoordelijke van de Vulpiagroep waartoe Residentie Halmolen
behoort.
"In de woonzorgcentra van Vulpia, en zeker ook in Residentie Halmolen, creëren we een warme,
huiselijke sfeer. Er wordt nagedacht over de kleuren, meubels en comfort", vertelt Kathleen
Schellemans.
Menselijke aanpak
Ergotherapeute Valerie Segers vult aan. "De afgewerkte vleugel bestaat uit 102 kamers met 28 tot
30 vierkante meter vloeroppervlakte, verdeeld over drie verdiepingen.
Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke eet- en zitruimte en zithoekjes.
We spelen ook in op wat de mensen vroeger thuis deden: tuinieren, de was plooien, de tafel
dekken of de vaat doen. Er is een cafetaria die elke maandag, woensdag en zondag open is van
14 tot 17u."
Deze menselijke aanpak draagt bij tot de tevredenheid bij de bewoners.

"Alles is hier goed. Ik heb hier meer kameraden dan vroeger", beweert Guy (82). Hij is gebonden
aan zijn rolstoel voor langere verplaatsingen, maar kan rekenen op de hulp van Gust (75). Deze
kwieke man helpt graag met het dekken van de tafel en praat met bewoners die het moeilijk
hebben. "Als iemand je daarvoor bedankt, doet dat deugd", zegt hij.
De 92-jarige Simonne verblijft sinds september in Residentie Halmolen.
"In het begin was het wennen, maar nu ben ik het gewoon. Ik ben tevreden over de verzorging en
het eten."
Intussen wordt voortgewerkt aan de tweede vleugel, waarin bijkomend twintig kamers en twintig
zorgflats komen. "In zulke appartementen woont de senior zelfstandig, maar met het aanbod van
zorg, begeleiding en sociale contacten in de nabijheid. Indien nodig, kan tevens een beroep
worden gedaan op extra diensten", zegt Kathleen Schellemans.
Wie wil kennismaken met de werking van Residentie Halmolen, kan terecht tijdens de Dag van de
Zorg, zondag 16 maart van 10 tot 17u.
i i 03 380 12 00, info@halmolen be, www.vulpia.be
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Op zondag 16 maart wordt de derde editie gehouden van de dag van de zorg.
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Het Sociaal Huis van Bornem trekt met een 'Droombed' langs alle deelgemeenten.
Bedoeling is aan zoveel mogelijk inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden op het vlak
van zorg. Guy Delforge
BORNEM Kinderen van de buitenschoolse kinderopvang De Pagadder maakten samen met
bewoners van de serviceflats Den Dries een 'Droombed' van een oud ziekenhuisbed. Dat bed
stond gisteren op de markt in Bornem.
'We willen met deze actie vooral onze naambekendheid als Sociaal Huis vergroten', zegt Caroline
Van Landeghem, coördinator dienstverlening van het Sociaal Huis. 'Er kwamen al tientallen
mensen, jong en oud, hun dromen en wensen over het zorgbeleid geven.' Van al die mensen
werd een foto genomen, de wens werd genoteerd en dat komt op de site van de gemeente
terecht. Bovendien wordt al het materiaal samengebracht tegen de Dag van de Zorg op zondag 16
maart van 14 tot 16.30 uur in het Sociaal Huis aan de Broekstraat 40B.
'Naast een hapje en een drankje voorzien we die dag ook in informatie over de dienstverlening
van het Sociaal Huis en mogelijkheden om in de zorg aan de slag te gaan als medewerker of
vrijwilliger', zegt Van Landeghem.
Zorg in de toekomst
OCMW-voorzitter Gil Van den Berghe (CD&V) spoorde zoveel mogelijk marktbezoekers aan om
hun droom mee te geven. 'Ik vind dit een bijzonder belangrijk initiatief. We willen heel graag weten
hoe onze inwoners een zorgzaam Bornem in de toekomst zien.'
'Die zorg vraagt onze continue aandacht', zegt Van den Berghe. 'Het is niet omdat je een
beleidsplan hebt, dat je niet meer kan bijsturen. Ik denk dat het onze grootste zorg zal worden om
kwaliteit en toegankelijkheid te blijven bieden en de dienstverlening betaalbaar houden. Wat de

privé aanbiedt is heel gedegen, wij moeten er over waken dat de zorg voor iedereen betaalbaar
blijft.'
Opvallend is dat de droom er bij veel mensen op neerkomt dat ze zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven leven. Zo ook bij Myriam Jurriëns: 'Je kunt geen tehuizen blijven bijbouwen. Zo
lang mogelijk je onafhankelijkheid kunnen behouden, in je eigen huis blijven wonen, dat zou ik ook
willen. Al zal daar dan soms wat hulp van andere mensenvoor nodig zijn.'
Ook Lucia Peeters ziet dat als het voornaamste punt binnen de zorg en zij heeft al ervaring. 'Ik
was drie jaar mantelzorger voor mijn nichtje', zegt ze. 'Ik zorgde voor had tot ze overleed. Dat is
heel zwaar hoor, naast je werk ben je dan constant bezig met de zorg. Maar het was het waard.'
Het droombed staat vrijdag 7 maart van 16 tot 18 uur in Sportdomein Breeven, zondag 9 maart 10
tot 11 uur aan het Kasteel d'Ursel en van 14 tot 15 uur aan de Scheldedijk in Weert, dinsdag 11
maart van 13.30 tot 14.30 uur aan het Gemeenschapscentrum in Mariekerke en woensdag 12
maart van 14 tot 16 uur.
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Het Sociaal Huis van Bornem trekt met een 'droombed' door de gemeente op zoek naar ideeën
voor zorg. Gisteren stond het ziekenhuisbed een eerste keer op de markt. "Inwoners kunnen in
het bed gaan liggen en hun droom voor een zorgzaam Bornem uitspreken. Een idee
neerschrijven, mag ook. We hopen zo de mensen te betrekken en bruikbare ideeën te krijgen",
zegt voorzitter Gil Van den Berghe. In de aanloop naar de actie werden inwoners opgenomen met
bekende Bornemnaars. Zij zijn te zien op de facebookpagina van de gemeente. De actie wordt
afgerond op de 'Dag van de Zorg' op zondag 16 maart. Het Sociaal Huis verwelkomt op die dag
iedereen van 14 tot 16.30 uur. (WVK)
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Het OCMW van Koekelare zet op de Dag van de Zorg, haar serviceflats 'Huyze Magnificat' open
voor het ruime publiek.
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BORNEM Het Sociaal Huis van Bornem gaat op pad met een droombed. De gemeente peilt
zo naar de wensen van de Bornemnaars op het vlak van zorg.
De afgelopen maanden maakten kinderen van buitenschoolse kinderopvang De Pagadder en
bewoners van de serviceflats Den Dries samen een pronkstuk van een oud ziekenhuisbed. Vanaf
3 maart trekt dit bed door Bornem. Aan voorbijgangers wordt gevraagd om hun droom voor een
zorgzaam Bornem uit te spreken. Die droom komt samen met een foto op de website van Bornem.
In aanloop tot deze actie werd een filmpje gemaakt met enkele bekende inwoners zoals longarts
Ann-Marie Morel, oudste inwoonster Godelieve Wijckmans, Unizo-topman Karel Van Eetvelt,
weervrouw Sabine Hagedoren, en Ferdy en Charlotte Debecker van res-taurant Eyckerhof. Het
filmpje is te bekijken op de Facebookpagina van de gemeente Bornem en via YouTube.
Iets van iedereen
Het Sociaal Huis wil met deze actie duidelijk maken dat zorg iets is van en voor iedereen. Buren,
familie, vrijwilligers, zelfhulpgroepen, verenigingen.
Deze actie wordt afgerond op de 'Dag van de Zorg' op zondag 16 maart. Het Sociaal Huis aan de
Broekstraat 40B, verwelkomt op die dag iedereen van 14 tot 16.30 uur. Naast een hapje en een
drankje is er informatie over de dienstverlening van het Sociaal Huis en mogelijkheden om in de
zorg aan de slag te gaan als medewerker of vrijwilliger.
Het droombed staat maandag 3 maart van 10 tot 12 uur op de Markt in Bornem (achter het
Landhuis), vrijdag 7 maart van 16 tot 18 uur in het Sportdomein Breeven, zondag 9 maart 10 tot
11 uur aan het Kasteel d'Ursel in Hingene, zondag 9 maart van 14 tot 15 uur aan de Scheldedijk in
Weert, dinsdag 11 maart van 13.30 tot 14.30 uur aan het Gemeenschapscentrum in Mariekerke
en woensdag 12 maart van 14 tot 16 uur. (gdb)

www.facebook.com/home.php#!/gemeentebornem
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Op Dag van de Zorg, op 16 maart, worden de nieuwe huizen van vzw Tordale geopend op de Site
Vancoillie. Restanten die verwijzen naar de olieslagerij, maalderij en houtzagerij zijn mee verwerkt
in het project. "Zo zijn er nog een oude vrachtwagen en enkele boomstammen", vertelt
burgemeester Ria Pattyn (CD&V). "Die zijn zelfs beschermd erfgoed omdat ze zo onlosmakelijk
verbonden zijn met de geschiedenis van het terrein." Op de site komen een vijftal infoborden over
de geschiedenis van de site. "Het is dan ook de bedoeling dat het een mooie doorsteek wordt voor
voetgangers en fietsers vanuit de Statietstraat naar de Tweelindenstraat", zegt Pattyn. De
gemeente kocht de Site Vancoillie in 1998 en ging op zoek naar een herbestemming om ze
permanent toegankelijk te maken voor het publiek. "In Tordale, een dienstencentrum voor mensen
met een verstandelijke beperking, vonden we de geschikte partner", klinkt het. "Er werden acht
studio's gebouwd. Er is ook een woonerf voor 24 mensen die een intensievere ondersteuning
nodig hebben en een dagbestedingsdienst", vult Evy De Geytere, algemeen directeur van
Tordale, aan. Tijdens de Dag van de Zorg op 16 maart kan iedereen het industreel erfgoed en het
aanbod van Tordale ontdekken van 10 tot 17 uur. (BCL)
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Het Sociaal Huis van Bornem gaat op pad met een droombed. De gemeente peilt zo naar de
wensen van de inwoners van Bornem op het vlak van zorg.
De voorbije maanden maakten kinderen van buitenschoolse kinderopvang De Pagadder en
bewoners van de serviceflats Den Dries samen een pronkstuk van een oud ziekenhuisbed. Vanaf
3 maart trekt dat bed door Bornem. Aan voorbijgangers wordt gevraagd om hun droom voor een
zorgzaam Bornem uit te spreken. Die droom komt samen met een foto op de website van Bornem.
In aanloop tot de actie werd een filmpje gemaakt met enkele bekende inwoners, zoals longarts
Ann-Marie Morel, oudste inwoonster Godelieve Wijckmans, Unizo-topman Karel Van Eetvelt,
weervrouw Sabine Hagedoren, en Ferdy en Charlotte Debecker van restaurant Eyckerhof. Het
filmpje is te bekijken op de Facebookpagina van de gemeente Bornem en via YouTube.
Iets van iedereen
Het Sociaal Huis wil met de actie duidelijk maken dat zorg iets is van en voor iedereen. Buren,
familie, vrijwilligers, zelfhulpgroepen en verenigingen. De actie wordt afgerond op de 'Dag van de
Zorg' op zondag 16 maart. Het Sociaal Huis aan de Broekstraat 40B verwelkomt op die dag
iedereen van 14 uur tot 16.30 uur. Behalve een hapje en een drankje is er informatie over de
dienstverlening van het Sociaal Huis en mogelijkheden om in de zorg aan de slag te gaan als
medewerker of vrijwilliger. Het droombed staat maandag 3 maart van 10 tot 12 uur op de Markt in
Bornem (achter het Landhuis), vrijdag 7 maart van 16 tot 18 uur in het Sportdomein Breeven,
zondag 9 maart 10 tot 11 uur aan het Kasteel d'Ursel in Hingene, zondag 9 maart van 14 tot 15
uur aan de Scheldedijk in Weert, dinsdag 11 maart van 13.30 tot 14.30 uur aan het
Gemeenschapscentrum in Mariekerke en woensdag 12 maart van 14 uur tot 16 uur. (gdb)
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Voor het derde jaar op rij zetten overal in Vlaanderen ziekenhuizen, woonzorgcentra,
welzijnsvoorzieningen en andere zorgorganisaties hun deuren open tijdens de Dag van de Zorg.
Maar ook scholen en onderzoekscentra doen mee. Op meer dan 160 locaties staan duizenden
mensen klaar om je wegwijs te maken in deze veelzijdige en warme sector. In Tielt neemt het
Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde Aleydis deel. Lees meer.
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WAREGEM - Aleydis neemt op zondag 16 maart deel aan de Dag van de Zorg van 10 tot 17 uur.
Op dit moment volgen ruim 260studenten de verpleegkunde-opleiding in de vestigingen van
Waregem en Tielt. Speciaal voor kandidaat-studenten zijn er ook infodagen op 15 maart in
Waregem, 10 mei (Waregem en Tielt) en 21 juni (Waregem en Tielt). (YVW)
Info: www.aleydis.be
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Op zondag 16 maart wordt voor het derde jaar op rij de Dag van de Zorg georganiseerd. Die dag
zet... Bron: Nieuwsblad.be
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Op zondag 16 maart wordt voor het derde jaar op rij de Dag van de Zorg georganiseerd. Die dag
zetten overal in Vlaanderen ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties de deuren
open.
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HASSELT - Het Herstelverblijf Salvator neemt op 16 maart deel aan de Dag van de Zorg. De
directie en het team wil die dag iets bijzonder organiseren voor jong en oud. Annelies Desmet van
de Sociale Dienst: "Mickey en Minnie Mouse zullen er zijn om iedereen te verwelkomen. De
kinderen kunnen deelnemen aan onze zoektochtwedstrijd. Voor de winnaars worden er uiteraard
leuke prijzen voorzien: o.a. vier filmtickets voor Kinepolis Hasselt. Iedereen kan zich laten
schminken of de haren laten doen. En niet te vergeten: het Popkoor Horlecante komt in de
namiddag optreden. Dit 30-koppig koor heeft een repertoire dat bestaat uit frisse popklassiekers."
(RaPo/foto Salvator)
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Het woonzorgcentrum "Ter Biest" zet naar jaarlijkse traditie de deuren open voor het grote publiek
tijdens de dag van de zorg.Op zondag 16 maart kan u van 10 tot 16 uur een kijkje nemen voor en
achter de schermen. Ook de Bieste Kloppers heten u van harte welkom. Om 16 uur is er een
feestelijk optreden. want het huisorkest van Ter Biest "de Biestse Kloppers' bestaat 5 jaar.
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- Voor het derde jaar op rij organiseert de Vlaamse overheid, samen met verschillende partners,
de Dag van de Zorg, op zondag 16 maart. Tal van instellingen zetten dan de deuren open. U kunt
er meteen de sfeer opsnuiven, de juiste mensen ontmoeten en nagaan wat er zich allemaal achter
de schermen afspeelt.
www.dagvandezorg.be
- Op zoek naar een job in de zorg? Dan kunt u terecht in een Servicepunt Zorg van de VDAB,
waar ze de juiste mensen matchen met de open vacatures en u, indien nodig, op weg zetten naar
de juiste opleiding. Wilt u weten of de zorg iets voor u is? Of kennismaken met een zorgjob via
een gratis inleefmoment, waarbij u een dag op sleeptouw wordt genomen door een zorgwerker
naar keuze?
Registreer u op
www.ikgaervoor.be
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NIEUWBOUW ONZE-LIEVE-VROUW KLAAR TEGEN 1 OKTOBER

Het nieuwe Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw, dat op 1 oktober de deuren moeten
openen, krijgt stilaan vorm. In het woonzorgcentrum komen 56 rusthuiskamers en 46
serviceflats. De directie zal vijftig nieuwe medewerkers aanwerven. Opmerkelijk wordt de
decoratie van de leefruimtes met beelden uit filmklassiekers zoals Casablanca en E.T.

Momenteel werkt een aannemer aan de ruwbouw van het gloednieuwe woonzorgcentrum OnzeLieve-Vrouw. Dat komt aan de Pastoor Van Neylenstraat, op de plaats van het vroegere
moederhuis, waar duizenden Gelenaars geboren zijn. De ruwbouw moet in april klaar zijn, daarna
volgt de afwerking.Het nieuwe woonzorgcentrum telt 51 gewone rusthuiskamers en vijf extra
kamers voor kortverblijf. Daarnaast komen er 46 serviceflats, die ook voor koppels bestemd zijn.
"We rekenen op een honderdtwintig bewoners in totaal", zegt algemeen directeur Ludo Gielis.
"We willen geen traditioneel rustoord bouwen. We kiezen voor kleinschaligheid en een huiselijk
gevoel. Bewoners eten per acht of twaalf in een leefruimte met een eigen keuken en een open
zicht op de buitenwereld via balkons.""Elke leefruimte krijgt een wandversiering in het thema van
een grote filmklassieker. Ik denk bijvoorbeeld aan Gone With The Wind of Casablanca. Beneden
starten we met de meest recente klassieker, E.T. In de polyvalente ruimte komt het bekende beeld
van op het einde van de film te hangen. Die plaats heet dan 'De Ruimte', de serviceflats daar zijn
'De Aarde'. We doen dat om de herkenbaarheid te vergroten", verduidelijkt de directeur.
Grote tuin
"We bouwen eveneens een grote ondergrondse garage, zodat we plaats creëren voor een groene
stadstuin voor onze bewoners. Die loopt door tot in het gebouw zelf. In het gebouw ontstaat een
patio, ter hoogte van de hoek van de Pastoor Van Neylenstraat en de Kollegestraat. Zo krijg je
een mooie verbinding tussen het gebouw zelf en de buitenomgeving met veel groen en licht. Wij
kiezen voor een modern concept dat over twintig jaar nog steeds eigentijds moet zijn. De open
ruimtes rond de patio vormen de leef- en ontmoetingsruimtes. Voor de keuken, kleedkamers en de
serviceflats verzekeren we natuurlijk de privacy", vervolgt Gielis.Woonzorgcentrum Onze-LieveVrouw wordt de zustervestiging van Woonzorgcentrum Zusterhof in de Gerststraat. Daar is er
plaats voor 133 bewoners.In het nieuwe rustoord Onze-Lieve-Vrouw zullen vijftig nieuwe
medewerkers aan de slag gaan. Zowel (hoofd)verpleegkundigen, ergo- en kinesisten als
bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel zijn nog nodig. Solliciteren kan via www.onze-lievevrouw.be.Het totale project kost 15,75 miljoen euro. Het krijgt een subsidie van een 4 miljoen euro
van de Vlaamse overheid. De overige kosten betaalt de overkoepelende vzw Zusterhof.
Bezoek
Wie een kijkje wil nemen in één van de kamers of serviceflats kan dat tijdens de Dag van de Zorg
op zondag 16 maart tussen 10 en 17 uur. Belangstellenden kunnen zich op de lijst van
geïnteresseerden laten zetten. Een week nadien worden de eerste huurcontracten afgesloten. Als
er te veel geïnteresseerden zijn, bepaalt een lottrekking de toewijzingen.
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Op zondag 16 maart 2014 zetten meer dan 160 zorg-organisaties, verspreid over heel
Vlaanderen, hun deuren open voor de derde editie van de Dag van de Zorg. Op de meeste
plaatsen is er een aangepast programma voor kinderen voorzien.
Meer info: www.dagvandezorg.be.
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Operette
Het Tielts Ensemble voor Muzikale Producties en Operettes of kortweg aTEMPO! biedt op 23
maart om 15 uur in CC Gildhof een operetteconcert aan. Voor de pauze kunnen de luisteraars
genieten van ouvertures en walsen, nadien van de komische eenakter 'Monsieur Choufleuri' van J.
Offenbach. Leen van Houcke, Denzil Delaere, Marc Baertsoen en Luc Vermeersch soleren en Jos
Lewille heeft naar gewoonte de muzikale leiding in handen. Tickets kosten 18 euro (voor groepen
vanaf 10 personen wordt dat 16 euro) en zijn te reserveren in CC Gildhof (051 42 82 20). (ART)
MUSICAL
In januari 2015 zet het musical- en theatergezelschap MATHEA 'The Sound of Music' op de
planken. Voor de kinderrollen van Gretl (5 jaar), Marta (7), Brigitta (9), Kurt (11), Louise (13),
Friedrich (14) en Liesl (18), en voor de volwassenenrollen van Fräulein Maria, Oom Max
Deitweiler, barones Elsa Schräder en Herr Zeller, alsook voor zes zingende nonnetjes worden
audities georganiseerd. Die vinden plaats op zondag 23 februari vanaf 10.30 uur in CC Gildhof.
Wie interesse heeft, kan zich aanmelden per mail op info@mathea.be met vermelding van naam,
leeftijd, adres en van de rol waarvoor men kandideert.
EETMIDDAG
Het oudercomité van de Vrije BuSO-school De Ster nodigt alle sympathisanten uit om op zondag
23 februari vanaf 11.30 uur deel te nemen aan de tiende eetmiddag (Ardeens gebraad in
jachtsaus, kroketten, warme groenten) in het schoolrestaurant van het VTI. Volwassenen betalen
13 euro, wie jonger is dan 12 jaar 8,50 euro. De opbrengst komt ten goede van de leerlingen.
Tickets zijn te bestellen bij de leerlingen, de leden van het oudercomité en via het
schoolsecretariaat (tel. 051 427510).
VERPLEEGKUNDE

Het Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde Aleydis neemt deel aan de Dag van de Zorg. Het
aantal studenten stijgt, maar de zorgsector heeft nog veel meer mensen nodig.
Op 16 maart zet men van 10 tot 17 uur de deuren van de vestiging Tielt wijd open om mensen te
verwelkomen die belangstelling hebben voor opleidingen die gericht zijn op zorgberoepen,
kandidaat-studenten en iedereen die Aleydis beter wil leren kennen. Meer info is te vinden op
www.aleydis.be of per mail op te vragen op info@aleydis.be.
Pado
Het voormalige streekbier- en eetcafé Pado van Patrick Ackx en Dominiek Snauwaert in de
Stationstraat krijgt een tweede leven. De zaak kan vanaf nu gehuurd worden voor private feestjes.
Patrick en Dominiek zochten lang naar een overnemer voor de zaak, maar uiteindelijk kwam er
geen enkele geschikte kandidaat over de vloer. Iedereen die de zaal wil huren is vrij van brouwer
en traiteur.
Chef Patrick blijft met pensioen, na jaren hard werken, en Dominiek is reiniger van
biertapinstallaties geworden.
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WENDUINE - Op de Dag van de Zorg, op zondag 16 maart, wordt de nieuwe naam van het
Zeecentrum De Branding bekend gemaakt. Het centrum zet die dag de deuren open. "Op Dag van
de Zorg stellen we onze dienstverlening in het Zeecentrum voor. Bij die gelegenheid maken we
ook de nieuwe naam van het centrum bekend. Iedereen is welkom van 13 tot 17 uur", aldus
stafmedewerkster Els Van de Bourry van de Bond Moyson West-Vlaanderen die sinds begin dit
jaar eigenaar is van het Zeecentrum. Centraal in de zorg staat voortaan dat er één
aanspreekpersoon zal zijn, een persoonlijke zorgcoach, per cliënt. Het centrum wil daarmee de
zorg optimaliseren. Naast de officiële onthulling van de naam is er die dag ook heel wat animatie:
grime, clowns, proevertjes, mogelijkheid tot bloeddrukmeting, meting bloedsuikergehalte
enzovoort. (AV)
Info: 050 43 30 91, www.de-branding.be enwww.bondmoyson.be.
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Maak ze tevree in MolensteeBewoners tevreden houden in een woonzorgcentrum is niet
vanzelfsprekend. Met minder neemt het personeel van woonzorgcentr ...
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HOOFDINGANG VERHUIST NAAR HENDRIK CONSCIENCESTRAAT

Patiënten of bezoekers van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart kunnen voortaan best de
Consciencestraat als hoofdingang gebruiken. Het gloednieuwe O-gebouw is daar in
gebruik genomen. Zowel het onthaal als enkele volledig vernieuwde diensten zijn er
ondergebracht. Ook de kraamafdeling steekt in een nieuw jasje.
Patiënten en bezoekers van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart moeten voor het onthaal en een
aantal andere diensten niet meer in het oude gebouw langs de Naamsestraat zijn, maar wel in de
gloednieuwe 'O'-vleugel. Die geeft uit op het binnenplein van het ziekenhuis en is makkelijk te

bereiken via de Consciencestraat, waar ook de ingang van de spoedgevallen ligt. De meer dan
100 jaar oude A- en C-vleugels langs de Naamsestraat worden afgebroken in functie van het
masterplan dat de hele ziekenhuissite wil opwaarderen. De nieuwe 'O'-vleugel kost zo'n kleine 12
miljoen euro en is tegen een recordtempo van 9 maanden neergezet.
Kiss & ride
"Wanneer het binnenplein tegen midden maart volledig afgewerkt is, zal de Consciencestraat de
belangrijkste ingang van het ziekenhuis worden. Daardoor zal de toegang een pak sneller
verlopen, want men moet niet meer via de cafetaria. Er zal ook een kiss & ride-zone komen waar
de bezoekers de patiënten kunnen afzetten", aldus Van Gerven. "Onze onthaal- en opnamedienst
was veel te krap geworden. De patiënten en bezoekers komen nu via een voetgangerspad terecht
in een eigentijdse onthaalruimte (op het gelijkvloers, red.). De diensten neurologie, ergotherapie
en geriatrie-revalidatie hebben er ook een onderkomen gekregen op één en dezelfde afdeling. Dit
is patiëntvriendelijker en zorgt voor meer interactie tussen onze therapeuten."
Nieuw bevallingskwartier
Ook het nieuwe bevallingskwartier heeft een plaats gekregen in het 'O'-gebouw. Het is uitgerust
met de nieuwste snufjes en biedt toekomstige moeders heel wat meer comfort. Ouders van baby's
die te vroeg zijn geboren of extra zorg nodig hebben, kunnen op dezelfde verdieping terecht bij de
verblijfsafdeling. "Het is een enorme verbetering in vergelijking met mijn eerste bevalling in het
oude gebouw", zegt Isabelle Casier die pas de kleine Emile op de wereld heeft gezet. "Het grote
voordeel is dat zowel de arbeids- als de bevallingsruimte één en dezelfde kamer zijn, waardoor ik
in het heetst van de strijd niet meer ben moeten verhuizen. De kamer is ook veel ruimer en
beschikt over een bad waarin we kunnen ontspannen. Bovendien is het hier een pak rustiger, op
de Naamsestraat hoorde je constant lawaai van de studenten en voorbijrijdende auto's."Op vrijdag
14 maart zullen minister Jo Vandeurzen en burgemeester Louis Tobback de nieuwe vleugel
officieel openen. Er volgt dan meer uitleg over de Dag van de zorg, twee dagen later.

KENNY HENNENS
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OOSTENDE - Hoe we gezonder, veiliger en energiezuiniger kunnen wonen, leren we bij een
bezoek aan de demo-woning 'Gezond (t)Huis dat zopas haar deuren opende in de
Verenigingstraat.
"De meeste ongelukken in huis vooral bij senioren hebben vooral met valpartijen te maken",
constateert ook de Oostendse brandweer. Eén op de drie van de 65-plussers vallen minstens één
keer per jaar in huis. Bij wie ouder is dan 80 jaar loopt dat op tot 50 %. En wie valt, loopt meestal
niet alleen lichamelijk letsel op maar draagt er meestal ook sociale, financiële en economische
gevolgen van. Toch zijn die ongelukkige tuimelpartijen die vooral op latere leeftijd tot heel wat
miserie kunnen leiden erg vaak te voorkomen door een aantal eenvoudige ingrepen en
aandachtspunten. Om die, en ook andere gevaarlijke situaties thuis, te vermijden, maar ook om
gezond en energievriendelijk te wonen wil het Sociaal Huis ouderen, scholen, professionelen uit
de gezondheid- en welzijnssector interactief op weg zetten om een veilige, gezonde
energievriendelijke woonomgeving te creëren. Tot 20 juni kunnen geïnteresseerden in groepjes
van maximaal acht personen een begeleid bezoek brengen aan een speciaal daartoe ingericht
huis van de Oostendse Haard in de Verenigingsstraat. Er is keuze uit drie modules: Gezond
wonen, Valpreventie bij senioren en de daarbij ondersteunende technologie en Energievriendelijk
wonen.
Wie een verkennend kijkje wil komen nemen kan terecht op de Dag van de Zorg op 16 maart
tussen 10 en 17 uur en de opendeurdag op 1 april van 10 tot 18 uur.
Het project werd opgezet door het Sociaal Huis, Lokaal Gezondheidsoverleg Brugge-Oostende,
EOS, Hogeschool Vives, brandweer, diverse mutualiteiten en gecoördineerd door het Sociaal
huis. De rondleiding die start in De Schelpe in de Schelpenstraat duurt anderhalf uur. (ML)
Info: gezondheidthuis@sho.be, 059 59 19 20, of www.oostende.be/gezondthuis.

© 2014 Roularta Media Group

Dag van de Zorg
18-12-2013

Pag. 65

Op zondag 16 maart 2014 vindt de derde editie van de Dag van de Zorg plaats. Over heel
Vlaanderen verspreid zetten op deze gezinsdag meer dan 150 organisaties hun deuren open voor
het grote publiek. Bijzondere thema's dit jaar zijn : innovatie, samenwerking, bouwprojecten, de
wondere wereld van het brein, aantrekkelijke jobs in zorg en welzijn. Ook WZC Gaerveld in
Hasselt en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen nemen deel. De meeste deelnemers hebben
op de Dag van de Zorg een aangepast programma voor de kinderen. Info : www.dagvandezorg.be
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Het OCMW trokt 4.285 euro uit om geschenkbons te geven aan kinderen en volwassenen die het
zich niet kunnen veroorloven om geschenken te kopen. Het gaat over 103 volwassenen die een
geschenkbon van 25 euro krijgen en 63 kinderen die een Sinterklaasbon van 20 euro krijgen. Het
OCMW kan dit doen met de opbrengst van de ontbijtbuffetten die in de maand mei plaatsvonden,
en van de cafetariaopbrengst op de Dag van de Zorg.
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Het OCMW van Lochristi voorziet ook dit eindejaar een extraatje voor haar cliënten. In december
wordt een geschenkbon ter waarde van 25 euro uitgedeeld ter gelegenheid van het eindejaar.
Eerder kregen kinderen al een sinterklaasbon. "Na een grondige selectie werden 103
volwassenen weerhouden voor de eindejaarsbon. In totaal werd er voor 4.285 euro aan bons
geschonken aan deze groep begunstigden. Dit budget komt van de opbrengst van de
ontbijtbuffetten van afgelopen mei en van de cafetariaopbrengst op de Dag van de Zorg afgelopen
maart. Dankzij de massale steun van de inwoners van Lochristi tijdens deze evenementen
slaagden wij erin om heel wat minderbedeelde gezinnen een iets warmere feestmaand te
bezorgen", stelt Inge Severi van het OCMW. (IND)
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Het nieuwe serviceflatgebouw 'De Vlindertuin' zal op vrijdag 14 maart 2014 worden ingewijd.De
bewoning start reeds op 15 februari.
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AVELGEM - Twee maanden geleden verhuisden de 65 bewoners van het woonzorgcentrum
Ter Meersch, gelegen aan de Leopoldstraat 26 naar de achtergelegen nieuwbouw dat
dezelfde naam draagt.
Gemeente en OCMW beslisten al in de vorige legislatuur dat het 'oude' gebouw van wzc Ter
Meersch dat eigenlijk nog maar dateert van begin de jaren tachtig niet langer geschikt was voor de
begeleiding en verzorging van vooral senioren met dementie. Dat gebeurde nadat een rapport van
de inspectie had uitgewezen dat de infrastructuur niet langer meer beantwoordde aan de huidige
normen en noden. Onder andere de ramen van het gebouw waren te hoog, de verblijven of
kamers te klein en de keuken was helemaal versleten. De gemeente stond toen nog voor de
keuze: renovatie en aanpassing of volledige nieuwbouw. Maar dat dilemma raakte vlug opgelost
toen een studie uitwees dat de eerste mogelijkheid veel duurder uitviel dan verondersteld en dat
nieuwbouw eigenlijk het enige alternatief was.
Na goedkeuring door de gemeenteraad en het verkrijgen van de nodige vergunningen gaven
gemeentebestuur en OCMW 1 september 2011 de eerste spadensteek. Nu, twee jaar later, is de
eerste fase afgewerkt en verblijven de bewoners nu in de nieuwe Ter Meersch.
"De nieuwbouw is geslaagd", zeggen OCMW-voorzitter Trees Vandeputte en
directieverantwoordelijke Veerle Beyaert. "Onze 65 bewoners kunnen wij in optimale
omstandigheden verzorgen. De personen met de ergste vorm van dementie verblijven op het
gelijkvloers en zij die het nog kunnen beredderen wonen op de etage. Straks zal de aannemer de
tweede fase van de bouwwerken starten. Onder andere voor een kortverblijf en bureaus voor het
personeel plus een cafetaria met een zaalgedeelte."
Onmiddellijk na de opening van de nieuwbouw is de aannemer begonnen met de sloop van het
oude gebouw dat vooraan staat en eigenlijk het zicht belemmert op de straat en de omgeving.
Eerst wou de gemeente dit complex houden en er een nieuwe bestemming aan geven. Maar na
onderzoek besliste het nieuwe gemeentebestuur begin dit jaar dat het moest gesloopt. Tegen 25

november moet de klus geklaard zijn.
Ook directeur Ken Wagner van Sint-Vincentius heeft momenteel de handen vol met grootschalige
bouwwerken. Op de site wordt een nieuw dagzorgcentrum opgetrokken. Het complex is
instapklaar tegen 1 april 2014. De Avelgemnaars kunnen al zondag 16 maart 2014 kennis maken
met de nieuwbouw tijdens de opendeurdag die samenvalt met de Dag van de Zorg.
"Wij hadden dringend nood aan meer ruimte", zegt directeur Wagner. "Gelukkig beschikten de
eigenaars nog over extra gronden langs de Bevrijdingslaan. Anders was het wel een probleem
geweest. Maar kom, de werken vorderen uitstekend. De aannemer zit op schema. Vanaf 1 april
krijgen we er in de nieuwbouw 36 eenpersoonskamers bij zodat wij er in totaal zullen beschikken
over 104 eenheden voor één bewoner en nog twee voor twee bewoners. Maar dat is voorlopig
nog nabije toekomst."
"Met dit project zetten wij niet alleen een stap vooruit maar kunnen wij ook de toekomst
optimistisch tegemoet gaan. Eens het bouwwerk volledig af, zijn wij weer gerust voor tientallen
jaren terwijl de senioren de beste zorgen en begeleiding zullen krijgen. Met onze collega's van Ter
Meersch komen wij overigens heel goed overeen. En het gemeentebestuur met de burgemeester
voorop is ons ook goed genegen. Wel moet ik meteen opmerken dat wij een privé-instelling zijn en
dat wij bijgevolg ook centen moeten verdienen. Of de dagprijzen hoog liggen? Neen, die zijn in
verhouding met de andere woonzorgcentra. Maar vanaf 1 april zal er wel een prijsaanpassing zijn.
Eerst moeten wij nog de toelating en goedkeuring krijgen van Economische Zaken."
Bij Sint-Vincentius kan iedereen zich melden voor opname. Avelgemnaars krijgen geen voorrang
in tegenstelling tot Ter Meersch. Dat is logisch gezien het privé-statuut van de instelling. 'Wij
geven wel voorrang aan mensen die lang in het dagcentrum verblijven of in de serviceflats."
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AVELGEM - Twee maanden geleden verhuisden de 65 bewoners van het woonzorgcentrum
Ter Meersch, gelegen aan de Leopoldstraat 26 naar de achtergelegen nieuwbouw dat
dezelfde naam draagt.
Gemeente en OCMW beslisten al in de vorige legislatuur dat het 'oude' gebouw van wzc Ter
Meersch dat eigenlijk nog maar dateert van begin de jaren tachtig niet langer geschikt was voor de
begeleiding en verzorging van vooral senioren met dementie. Dat gebeurde nadat een rapport van
de inspectie had uitgewezen dat de infrastructuur niet langer meer beantwoordde aan de huidige
normen en noden. Onder andere de ramen van het gebouw waren te hoog, de verblijven of
kamers te klein en de keuken was helemaal versleten. De gemeente stond toen nog voor de
keuze: renovatie en aanpassing of volledige nieuwbouw. Maar dat dilemma raakte vlug opgelost
toen een studie uitwees dat de eerste mogelijkheid veel duurder uitviel dan verondersteld en dat
nieuwbouw eigenlijk het enige alternatief was.
Na goedkeuring door de gemeenteraad en het verkrijgen van de nodige vergunningen gaven
gemeentebestuur en OCMW 1 september 2011 de eerste spadensteek. Nu, twee jaar later, is de
eerste fase afgewerkt en verblijven de bewoners nu in de nieuwe Ter Meersch.
"De nieuwbouw is geslaagd", zeggen OCMW-voorzitter Trees Vandeputte en
directieverantwoordelijke Veerle Beyaert. "Onze 65 bewoners kunnen wij in optimale
omstandigheden verzorgen. De personen met de ergste vorm van dementie verblijven op het
gelijkvloers en zij die het nog kunnen beredderen wonen op de etage. Straks zal de aannemer de
tweede fase van de bouwwerken starten. Onder andere voor een kortverblijf en bureaus voor het
personeel plus een cafetaria met een zaalgedeelte."
Onmiddellijk na de opening van de nieuwbouw is de aannemer begonnen met de sloop van het
oude gebouw dat vooraan staat en eigenlijk het zicht belemmert op de straat en de omgeving.
Eerst wou de gemeente dit complex houden en er een nieuwe bestemming aan geven. Maar na
onderzoek besliste het nieuwe gemeentebestuur begin dit jaar dat het moest gesloopt. Tegen 25

november moet de klus geklaard zijn.
Ook directeur Ken Wagner van Sint-Vincentius heeft momenteel de handen vol met grootschalige
bouwwerken. Op de site wordt een nieuw dagzorgcentrum opgetrokken. Het complex is
instapklaar tegen 1 april 2014. De Avelgemnaars kunnen al zondag 16 maart 2014 kennis maken
met de nieuwbouw tijdens de opendeurdag die samenvalt met de Dag van de Zorg.
"Wij hadden dringend nood aan meer ruimte", zegt directeur Wagner. "Gelukkig beschikten de
eigenaars nog over extra gronden langs de Bevrijdingslaan. Anders was het wel een probleem
geweest. Maar kom, de werken vorderen uitstekend. De aannemer zit op schema. Vanaf 1 april
krijgen we er in de nieuwbouw 36 eenpersoonskamers bij zodat wij er in totaal zullen beschikken
over 104 eenheden voor één bewoner en nog twee voor twee bewoners. Maar dat is voorlopig
nog nabije toekomst."
"Met dit project zetten wij niet alleen een stap vooruit maar kunnen wij ook de toekomst
optimistisch tegemoet gaan. Eens het bouwwerk volledig af, zijn wij weer gerust voor tientallen
jaren terwijl de senioren de beste zorgen en begeleiding zullen krijgen. Met onze collega's van Ter
Meersch komen wij overigens heel goed overeen. En het gemeentebestuur met de burgemeester
voorop is ons ook goed genegen. Wel moet ik meteen opmerken dat wij een privé-instelling zijn en
dat wij bijgevolg ook centen moeten verdienen. Of de dagprijzen hoog liggen? Neen, die zijn in
verhouding met de andere woonzorgcentra. Maar vanaf 1 april zal er wel een prijsaanpassing zijn.
Eerst moeten wij nog de toelating en goedkeuring krijgen van Economische Zaken."
Bij Sint-Vincentius kan iedereen zich melden voor opname. Avelgemnaars krijgen geen voorrang
in tegenstelling tot Ter Meersch. Dat is logisch gezien het privé-statuut van de instelling. 'Wij
geven wel voorrang aan mensen die lang in het dagcentrum verblijven of in de serviceflats."
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Het Wit-Gele Kruis verhuist naar een nieuwbouw langs de Gentsebaan, aan de stadsrand. 'Een
goede oplossing voor het mobiliteitsprobleem waarmee we in het centrum worstelden', zegt
hoofdverpleegkundige Veerle De Bruyn.
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Verpleegkundigen zien 650 patiënten per maand

Het Wit-Gele Kruis verhuist naar een nieuwbouw langs de Gentsebaan, aan de stadsrand.
'Een goede oplossing voor het mobiliteitsprobleem waarmee we in het centrum
worstelden', zegt hoofdverpleegkundige Veerle De Bruyn. Sylvain Luyckx
Sint-Niklaas Het Wit-Gele Kruis Groot Sint-Niklaas huist al lang in een vroeger kloosterpand aan
de Onze-Vrouwstraat in het centrum van Sint-Niklaas.
'In de Onze-Lieve-Vrouwstraat zijn we centraal gelegen met voldoende parking, maar we waren
soms moeilijk bereikbaar', zegt De Bruyn.
'Mensen die bij het Wit-Gele Kruis komen aankloppen, ondervinden dat dagelijks. Ook naar een
vergadering komen bij het Wit-Gele Kruis betekende dat je eerst lange files moest trotseren. Aan
de Gentsebaan hebben we dat probleem niet. Er is ook een bushalte in de nabijheid. Bovendien
voldeed het vroegere klooster-ge-bouw al lang niet meer aan de noden van een moderne
administratie. Er zou te veel verbouwd moeten worden. Aan de Gentsebaan huren we een recent
gebouwd pand. Er is plaats voor onze dispatching en we hebben voldoende parkeergelegenheid
en vergader- en kantoorruimte.'
De verhuisoperatie wordt op 4 oktober in gang gezet.
Op 7 oktober wil het Wit-Gele Kruis helemaal operationeel zijn aan de Gentsebaan 66.
Gezocht: medewerksters
'Wij tellen 56 medewerksters en kunnen er nog een 4-tal bijkomend gebruiken', zegt De Bruyn.
'Die medewerksters helpen maandelijks gemiddeld 650 patiënten, sommigen één keer in de
maand, anderen alle dagen, maar dat geldt telkens voor 1 persoon per maand. De jongste jaren

zien we een stijging van 5 procent. Ziekenhuizen worden niet meer per ligdag vergoed, maar
vaker per patiënt die ze behandelen. Een vrouw die in het ziekenhuis bevalt, verbleef daar vroeger
tien dagen en tegenwoordig nog vijf dagen. Gevolg is dat het Wit-Gele Kruis vaker voor de
naverzorging thuis instaat. We moeten ook meer technische zaken op ons nemen, zoals het
afsluiten van een chemopomp of wondzorg.'
Maandag valt in heel Sint-Niklaas een folder in de bus met informatie over de verhuizing en het
nieuwe adres. 'We bieden het grote publiek de kans om op 16 maart 2014 een kijkje te komen
nemen tijdens de Dag van de Zorg', zegt Veerle De Bruyn. 'De afdeling Groot Sint-Niklaas viert
dan ook haar 68ste verjaardag.'
Vanaf 7 oktober: Wit-Gele Kruis, Gentsebaan 66 bus 103, tel. 03-777.88.00, sintniklaas@ wgkovl.be.
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