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Activiteiten Plazarama
Onze site is ook toegankelijk voor 
bezoekers die hier niet vast verblij-
ven.  Een heel deel van het activi-
teitenprogramma van Plazarama 
werd ontwikkeld juist voor de 
externe bezoeker. U vindt in onze 
nieuwsbrief steeds de activiteiten 
voor de komende maanden.

Seniorplaza en 
OTV gaan digitaal
Jong en oud bevinden zich op 
internet en verkennen nieuwsbe-
richten steeds meer via de virtuele 
media.  Zo zijn ook wij gestart met 
het versturen van informatie via 
email.  Zo wordt u snel op de 
hoogte gehouden en kunt u indien 
gewenst gegevens sneller klasseren, 
verwijderen of doorsturen.
Ook de website van OTV werd 
volledig vernieuwd.  Kijk snel op 
www.otv.be.  

Uitbreiding kinepraktijk   
voor externe klanten
Op de wandelboulevard treft 
u de fitness met bijbehorende 

behandelruimtes voor kinesithera-
pie aan. Het huidige team van kine-
sisten werd uitgebreid zodat zowel 
interne- als externe klanten voor 
zo goed als alle kinebehandelingen 
hier terecht kunnen.

NIEUW!
Plaza- shopping Pop-up Store
Op 1 februari 2016 opent opnieuw 
een pop-up store in Seniorplaza! Ik 
kan alvast verklappen dat  u hier 
terecht kan voor kleding, accessoi-
res en juwelen. 

Ik wens u nog een warme, koude 
maar gezonde winter toe!

PB-PP│
BELGIE(N)-BELGIQUE

Pe
ri

od
ic

ite
it 

5 
x 

ja
ar

: f
eb

-a
pr

il-
ju

ni
-s

ep
t-

de
c 

 -
 A

fg
ift

e 
- 

ka
nt

oo
r 

 -
 2

80
0 

M
ec

he
le

n-
m

ai
l -

 V
U

: W
. L

ee
m

an
s 

p/
a 

 -
 O

ve
rw

in
ni

ng
ss

tr
aa

t 
13

3-
13

5 
- 

28
30

 W
ill

eb
ro

ek
 -

 P
4A

81
00

OTV-Nieuws FEBRUARI 2016

Wilfried Leemans,
Voorzitter

WINTERPRET BIJ WINTERPRIK
Het duurde even en we dachten er aan te ontsnappen maar ondertus-
sen hebben we toch al wel wat vriestemperaturen gekend. Goed voor 
de ziektekiemen maar niet goed voor ouderen die minder mobiel zijn 
geworden en daardoor thuis binnen moeten blijven. Ook al sneeuwt 
of vriest het buiten, op de wandelboulevard van Seniorplaza met z’n 
diverse winkeltjes en bistro blijft het aangenaam kuieren.



32

BENT U DE        DIE WE ZOEKEN?

Overwinningsstraat 133-135 • 2830 Willebroek • 03 860 70 10 • orthoshop@otv.be
Sint-Amandsesteenweg 54 • 2880 Bornem • 0476 756 488

UITNODIGING

MODESHOW!

maandag 21 maart om 19u
in Plazarama aan de Overwinningsstraat 133-135 te Willebroek

LINGERIE & BADMODE 
VOOR DAMES MET EEN BORSTPROTHESE 
 met ervaringsdeskundige mannequins
 en vertegenwoordigers van prothesemateriaal 
 Voorjaarscollectie van:

We voorzien een welkomstdrankje 
en een gratis attentie voor iedere aanwezige!

Iedereen 
WELKOM!

Inkom 
vrij!

Partners zijn 

WELKOM!

Vrijwilligerswerk spreekt u wel aan maar  
u weet niet wat de mogelijkheden zijn die 
aangeboden worden binnen Seniorplaza?

Dan is dit de geschikte activiteit om daar achter te 
komen. U krijgt de kans om, tussen het bingospel 
door, kennis te  maken met de vele actieve vrijwilli-
gers en hun taken. Op deze manier kan u aftoetsen 
welk soort vrijwilligerswerk het best bij u past! Als 
afsluiter krijgt u een rondleiding in Seniorplaza en 
wordt u gratis getrakteerd op koffie met taart!

Maak kennis met het enthousiast team vrijwilligers van Seniorplaza 
tijdens onze info/bingo op dinsdag 1 maart 2016 om 14u

Vijf sterren voor wonen, werken, winkelen, 
wellness en welzijn. Daarvoor staat Seniorplaza: 
Een plaats waar senioren stijlvol, veilig en luxu-
eus kunnen wonen en leven. Maar niet alleen 
senioren, iedereen is er welkom voor ontspan-
ning en wellness, cultuur en creativiteit, alles in 
een op-en-top zorgzame omgeving.

Seniorplaza
Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek
03 860 70 00 - info@seniorplaza.be

Meer info vindt u op onze website: 
www.seniorplaza.be

We laten hen zelf aan het woord: 
“Deze praktijk zien we als een verlengstuk van de 
al bestaande mogelijkheden in onze praktijk te 
Breendonk”.

Het voordeel van met meerdere professionele 
kinesisten samen te werken is zeker het onderlinge 
overleg en het samen beschikken over diverse door-
gedreven specialisaties.
Dit kan uiteindelijk alleen ten goede komen van de 
patiënten.

Kinesistenpraktijk Francis Schelkens
In 1989 startte Francis Schelkens in Breendonk met 
zijn kinesistenpraktijk. Hij investeerde heel intensief 
in het volgen van aanvullende cursussen en bijscho-
lingen die hem veel meer inzicht gaven in de aanpak 
van allerlei pathologie.

Specialisaties
Door een forse uitbreiding van zijn team, 
staan ze nu garant voor volgende specialisaties: 

•  Manuele therapie
•  Osteopathie
•  Sportkine
•  Mulligan
•  Neuro-structural therapie

En ten slotte ook nog Orthopedische geneeskunde 
(Dr. Cyriax).

Door al deze verschillende inzichten verkiezen ze 
dan ook de patiënt in zijn totaliteit te bekijken om zo 
tot de meest ideale therapie te komen.
Het is immers zo dat zelden de oorzaak van de klach-
ten op de plaats zit van de pijn.
Aan het team om samen met u de knoop te ontwar-
ren!

Toekomst
De toekomst van de gezondheidszorg zal meer en 
meer een multidisciplinaire aanpak en opvolging 
vergen. Vandaar ook deze stap naar deze ver doorge-
dreven samenwerking.

Leden team
Het bestaande fysioteam 
(met Roos Pintens en 
Peter Gabriëls) zal worden 
bijgestaan door:

•  Schelkens Francis
•  Reyniers Leni
•  De Smedt Stefaan

U kunt hen bereiken op 
het GSM-nummer 

0477 26 84 34
Adres:
Seniorplaza
Overwinningsstraat 153
2830 Willebroek

Een nieuw jaar, 
een nieuwe uitdaging!

Een nieuwe uitdaging voor de 
groep “KINE SCHELKENS” 
wacht in de accommodatie van 
Seniorplaza in Willebroek.

FYSIOTEAM IS 
KLAAR VOOR 
EEN NIEUWE 
START! 
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KUNST & LEEFTIJD
Residenten Zorghotel Seniorplaza

YVONNE

Is er zoals altijd graag bij. Ze kiest 
GEEL als basis om op te werken. 
De zin voor kunst heeft ze in 
haar, maar haar mannelijke bege-
leider heeft haar geïnspireerd. Ze 
werkte ook naar een voorbeeld 
dat ze van hem had gekregen om 
haar op gang te helpen. 

Het werkje, de zee, wolkjes, waar 
ze watjes voor gebruikte en 
zand. Zo gebruikt ze GEEL dat 
staat voor kracht in haar. Ze kan 
inderdaad krachtig en grappig  uit 
de hoek komen. 

Haar werkje heeft ze vanuit haar 
HART gemaakt en noemt het 
‘MIJN LIEFDE’. 
Dat is echt ons Yvonne ! 

NINA

Nina deed voor de tweede keer 
mee. Vorige keer was haar grote 
interesse DE ZEE, en dit is niet 
veranderd. Haar keuze werd een 
schildersdoek dat met blauwe 
verf was voorbereid. Blauw van 
DE LUCHT, DE ZEE, en het 
gevoel van samen zijn.  De zee 
brengt haar gedachten terug naar 
haar familie . Maar nu blijft ze 
sterk hangen bij haar mama die 
enorm veel voor haar betekent, 
en hoe ouder ze wordt (nu 97), 
des te sterker de verbondenheid 
met haar mama. Met ouder 
worden - zegt ze - wordt de 
liefde alsmaar sterker.  Een mama 
leefde een groot stuk enkel voor 
haar kinderen, dat gevoel is de 
reden waarom ze haar mama nu 
zo mist. 

De ZEE is ook het ONEINDIGE. 
Ze geeft haar werkje de naam 
‘HER INNERING’,dat moest 
echt zo uit elkaar geschreven zijn. 

En dan duikt ze weer in haar eigen 
wereld.van ONEINDIGHEID ?   

MARIE-LOUISE

LOU koos ‘geel’ als achtergrond, 
wat staat voor licht, citroen, zuur. 
Haar werk doet haar denken 
aan de ondergaande zon in een 
woelige zee, Ge moet eerst na-
denken’ zegt ze, ‘dan pas kunt ge 
starten’.  

‘Spontaan er aan beginnen is niets 
voor haar. Ze is heel realistisch, 
haar verstand boven haar gevoel, 
en alles recht voor de vuist.
Ze was graag bezig, en heeft dit 
werkje zelfstandig gemaakt. Op 
het einde van het gesprek ziet ze 
plots een zwarte vlek onderaan 
haar werkje en die moet weg. Ze 
heeft alles graag perfect. Maar ko-
ken kan ze niet zegt ze, voor soep 
gaat ze naar haar moeder.  Daar 
stopte ons verhaal. Ze geeft haar 
werk de naam ondergaande zon, 
wat naar mijn gevoel wel een 
emotie met zich meebrengt. 

Voor de 2e keer op rij hebben 
we getracht via schilder- of 
tekenwerk een nieuwe weg te 
vinden om binnen te treden in de 
wereld van verzonken gedachten.

Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat we werken met 
onze rechter hersenhelft en 
daardoor niet bewust stilstaan 
met het gevoelsgedeelte.

Dit project ‘Kunst & Leeftijd’,  gaf 
onze residenten de mogelijkheid 
om het rationele denken in 
harmonie te brengen met het 
emotionele voelen.

Keuze van kleur, het gevoel dat 
erbij ontwaakt, het gesprek 

nadien, de emoties, ... de resident 
zet zijn innerlijke ‘zelf ’ op het 
doek.

Roos, Viviane en Luc hebben de 
residenten van de 3e verdieping 
tijdens deze zeer boeiende ac-
tiviteit ondersteund en ervoor 
gezorgd dat de residenten de 
kans kregen om zichzelf te ver-
woorden. 

De werken werden door onze 
binnenhuisarchitect verwerkt tot 
één groot geheel.    

Dit zijn maar enkele residenten 
die deelnamen, het volledige 
boekje ligt ter inzage bij de resi-
denten.

KLEUR-GEVOEL-GESPREK-EMOTIE
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Willy & Maria zijn twee sympa-
thieke, kwieke zeventigers die 
reeds een aantal jaren in een  
assistentieflat in Seniorplaza hun 
intrek hebben genomen.

Zij waren bij de eerste geïnteresseerden die in 2010 
naar de presentatie kwamen, nog vòòr de aanvang 
van de bouwwerken. De onderwerpen die werden 
toegelicht, gingen over wonen in “erkende assisten-
tieflats” met woon & service garantie, over obligatie-
financiering, over grote en kleinere flats.

Wat was jullie motivatie om 
mee in het project te stappen ?
Willy: Er was niet één welbepaalde reden, maar 
veeleer een globaal pakket van omstandigheden. De 
bladzijde van het actieve professionele leven hebben 
we definitief omgedraaid, wat wil zeggen dat er een 
andere fase aanbreekt.  Wetend dat de vergrijzing 
meer is dan een pensioenprobleem, financieel gezien 
dan toch, houden wij er rekening mee dat de moge-
lijke verzorging groter en moeilijker wordt. De licha-
melijke arbeid, onderhoud van huis en tuin wordt er 
niet lichter op. Wat vandaag nog bijna probleemloos 
doenbaar is, kan er morgen helemaal anders uitzien. 
Waar kan men bij plotse fysieke moeilijkheden 
onmiddellijk terecht voor een menswaardige ver-
zorging. Kinderen? Assistentieflat? Zorgstudio? De 
wachtlijsten groeien aan. 

Maria: Een assistentieflat is als een verzekering. 
De hoop nooit beroep te moeten doen op private 
verzorging, wordt niet voor ons allen bewaarheid. 
Bovendien leven wij volledig autonoom zoals in ieder 
ander appartement, met dien verstande dat onze flat 
deel is van een globaal project waarin we sterker nog 
dan ooit deel zijn van een “kleine gemeenschap” met 
alle mogelijke faciliteiten. 

Op welk moment hebben jullie besloten de 
stap  te zetten naar een assistentieflat, en 
jullie woning met tuin te verlaten ?  
Willy: Eigenlijk waren wij klaar. Alleen is het moment 
nog iets vroeger gekomen dan gepland, gewoon om-
dat de assistentieflats sneller bewoonbaar waren. De 
tuin? In ons leven moeten we leren vooruit te kijken 
en vele materiële zaken, liefst definitief achter ons te 
laten. Een stukje gezonde levensfilosofie.

Maria: We worden er niet jonger op. Waarom het 
leven dan niet wat lichter maken om er aangepast en 
aangenaam van te genieten.

WONEN IN EEN ASSISTENTIEFLAT 
Wat is jullie ervaring om te wonen in 
Residentie “Plaza”
Willy: We focusten op een aangepaste nieuwe om-
geving. En die kregen we, meer dan verhoopt. Het 
is alsof we onze oude “rommel” overboord hebben 
gegooid en een nieuw leven zijn begonnen. Geen 
heimwee naar een verleden. Dat is medelijden heb-
ben met onszelf. 

Maria: Dagelijks leven in de wetenschap dat wij het 
hier zo goed hebben. Met andere woorden; geniet en 
verban het klagen. Iedere dag opnieuw.

Wat zijn de positieve punten van het wonen in 
een assistentieflat ? En ruimer gezien, wonen 
op de site Seniorplaza ?
Willy: We zijn deel van een dorpje midden in 
Willebroek. Bijna dagelijks zijn er activiteiten waaraan 
we met onze buren, zowel als flat-of studiobewoners, 
kunnen deelnemen. Vele handen zijn er waarop wij 
beroep kunnen doen. En in de mate van onze moge-
lijkheden kunnen wijzelf ook nog iets presteren. 

Maria: En dan is er de totaalomgeving: modern en 
warm, kunstzinnig, de winkelwandelboulevard, een 
aqua”paleis” en aangepaste kine of yoga. Te veel om 
op te noemen.

Zijn er ook  negatieve punten ?
Willy: Niets in het leven is perfect.

Maria: Perfectie is niet zo interessant. Het streven 
naar perfectie is veel mooier.

Welke suggestie of tip kunnen jullie 
meegeven aan toekomstige residenten ?
Willy: Vergeet wie of wat je was, vergeet al wat je 
bezat of niet bezat. Bouw je nieuwe leven, de “derde 
leeftijd “ zelf vanaf de grond op, met de aangename 
levenservaringen als grondstof.

Maria: De beslissing om over te stappen maakt men 
liefst  tijdig.  Het geeft je de mogelijkheid om nog voor 
een ruime levensperiode je nestje uit te bouwen. En 
een tip:  laat minstens de helft achter van wat je wil 
meenemen.

Wat is jullie advies aan de initiatiefnemers 
van een assistentieflatcomplex ?
Willy en Maria: Misschien iets praktisch: een soort 
hotelkamer waar bezoekers van ver kunnen over-
nachten.

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met 
de woonassistent via het algemeen nummer 03 860 70 00.Willy en Maria in hun assistentieflat

SENIORPLAZA  
BREIDT UIT !
De (sloop)werken voor het bouwen van 
30 nieuwe assistentieflats met commer-
ciële ruimten op het gelijkvloers zijn 
gestart.

Zowat 2 jaar later zullen de flats, zowel 
met één als met twee slaapkamers, en 
allemaal voorzien van een terras, klaar 
zijn.

In onze volgende nieuwsbrief krijgt u 
hierover een meer uitgebreid verslag.

Kandidaat kopers/bewoners kunnen 
zich reeds inschrijven op het nummer 
03/860.70.00 en worden verder op de 
hoogte gebracht op het moment dat de 
verkoopprijzen bekend zijn



PLAZARAMAKALENDER 

VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek
 03 860 70 00 • info@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

 Alzheimer en dementie: een wetenschappelijke benadering 
(Prof. Christine Van Broeckhoven)

dinsdag  23 februari om14u30

Wat is fybromyalgie en hoe kunnen we er mee omgaan? woensdag 24 februari om 14u00

EHBO bij kinderen van 0 tot 12 jaar, donderdag 25 februari om 19u30

Week van de vrijwilliger: info/bingo vrijwilligerswerking dinsdag 1 maart om 14u00

 Infosessie:  Allergene voeding (i.s.m. Gusta) woensdag 2 maart om 18u30

Infosessie: Mantelzorg donderdag 3 maart om 15u00

Infosessie: Stress en Burn out dinsdag 8 maart om 14u00

FILM DATUM UUR

Bowling Balls vrijdag 12 februari om 14u00

Brabanconne vrijdag 11 maart om 14u00

PLAZA KIDS DATUM UUR

Kinderfilm  Het regent gehaktballen I woensdag 10 februari om 14u00

Kinderfilm  Het regent gehaktballen 2 woensdag 9 maart om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Hedera: Wenskaarten tekenen met mandala’s donderdag 3 maart om 19u00

Herbanova: Workshop aromatherapie: Lentekruiden vrijdag 25 maart om 13u30

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@otv.be 

WEBSITE:  
www.otv.be 
www.seniorplaza.be


