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Bijna lente! Die eerste zonnestralen doen een mens zo’n deugd. De krokussen
en paasbloemen sieren niet alleen de tuinen maar ook in huis wil eenieder
dat lentegevoel zichtbaar maken. De lente brengt nieuw leven … Ook in
Seniorplaza met de opstart van de nieuwbouwwerken in de Overwinningsstraat.
Grote kranen en bijbehorende vaklui zullen de komende maanden druk bezig
zijn om de nieuwe assistentiewoningen van Plazacity vorm te geven.
Zoals steeds mag u zich opnieuw verwachten aan de hoogwaardige kwaliteit
en stijl die u gewend bent van OTV/Seniorplaza…
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Beauty Time
Sinds kort heeft het schoonheidssalon
een nieuwe uitbater. Beauty Time stelt
zich voor met professionele schoonheidsspecialisten en dito producten. Via
Beauty Time kunt u de privé wellness
boeken of kiezen voor een uitgebreid
pakket aan arrangementen.
Verwendagen voor de voeten
Dat Orthoshop ondertussen befaamd
is voor zijn ruime keuze aan schoenen
voor gewone en moeilijke voeten wist
u al. In de maand mei worden in samenwerking met Plazarama activiteiten
georganiseerd om voetproblemen of
aanverwante kwaaltjes nader toe te
lichten.
Voet- en wondzorgkabinet
In aansluiting met Orthoshop kan u in
dit blad meer lezen over de uitbreiding
van ons verpleegkundig kabinet te
Bornem. U vindt hier een team van
specialisten inzake voet- en wondzorg.
De juiste zorg in combinatie met het
gepaste schoeisel maakt dat u ook met
moeilijke voeten vrolijk door het leven
kunt gaan!
Jobstudenten altijd welkom
Tijdens de zomermaanden maar ook
doorheen het jaar doen wij beroep op

jobstudenten voor allerhande taken in
de zorg en in de logistiek van het woonzorgcentrum. Ook in de thuisverpleging
is er in de vakantieperiode ruimte voor
extra ondersteuning.
Plazarama kalender
Zoals altijd vindt u het aanbod van de
komende maanden op de laatste pagina.
Kijk wat u interesseert of leuk vindt en
schrijf snel in.
Sinds kort beschikt Plazarama ook over
zijn eigen website. Kijk dus zeker ook
digitaal op www.plazarama.be! Digitaal
inschrijven is vanaf nu ook een optie!
Bent u nog niet geabonneerd op onze
Plazaramanieuwsbrief, laat het ons dan
snel weten.
Zo blijft u ook in de toekomst op de
hoogte van al onze evenementen.
OTV en Seniorplaza wensen u veel
leesplezier en wij hopen u snel op onze
site in Willebroek te
mogen ontmoeten want er is
nog veel meer
te beleven.

Wilfried Leemans,
Voorzitter

al direct zichtbaar resultaat worden behandeld.
U krijgt een gratis huidanalyse en huidadvies. Om
resultaat van de behandeling te behouden is er een
thuisverzorgingslijn.
Voor de voetverzorging wordt het bekend merk
GEHWOL gebruikt. GEHWOL – specialist in voetverzorging - weet wat uw voeten en benen nodig
hebben, want uw voeten dragen u elke dag en verdienen extra aandacht.
Beauty Time biedt verschillende mogelijkheden voor
een manicure- & pedicurebehandeling met klassieke
lak of Gelish.

It’s Time To
Get Beautiful
Veel mensen zien een schoonheidsbehandeling nog steeds als luxe en dat is
het natuurlijk ook wel een beetje.
Maar gelukkig wordt het steeds normaler
om naar een beautysalon te gaan.
Schoonheidsstudio Beauty Time biedt u alle persoonlijke verzorgingen aan: gelaatsverzorgingen
en huidverbetering, professionele handverzorging,
gespecialiseerde voetverzorging, verschillende lichaamsverzorgingen en massages, gelaats- en lichaamsepilaties, make-up, verven wenkbrauwen en
wimpers.

Wilt u wekenlang genieten van een gladde huid zonder ongewenste lichaamshaartjes, dan is ontharing
met producten van Depilève voor een langdurige
zachtheid uw oplossing.
Stapt u binnenkort in het huwelijksbootje, hebt u
een feest waar u absoluut de ster wilt zijn, of wilt u
gewoon uzelf eens verwennen met een mooie make-up? Bij Beauty Time kan u terecht voor zowel
avondmake-up of dag make-up van ARTDECO.
Om u nog meer te laten genieten biedt Beauty Time
gebruik van privé wellness en verschillende beauty arrangementen aan. Hierbij wordt u van top
tot teen verwend!
VOOR MEER INFO SURF NAAR
WWW.STUDIO-BEAUTYTIME.BE
OF BEL 0468 15 53 12.

Voor u zijn de beste producten en
behandelingen uitgekozen.
Er wordt enkel gewerkt met exclusieve en prestigieuze merken zoals Ericson Laboratoire,
Gelish, CND, Gehwol, ARTDECO, Depilève.
Tijdens de gelaatsbehandelingen wordt er gewerkt met huidverbeterende producten van
ERICSON LABORATOIRE. Deze zijn in meer dan
70 landen een begrip bij vele spa’s, esthetische klinieken, huidtherapeuten en schoonheidsinstituten.
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Ze zijn gebaseerd op ultramoderne hightech ingrediënten en zijn medisch-wetenschappelijk
onderbouwd. Een groot aantal huidcondities
en huidproblemen kunnen met succes, en veel-

U kunt ook iemand verrassen met een
CADEAUBON of leuke geschenken met
make-up producten ARTDECO, verzorgingsproducten ERICSON LABORATOIRE
of met originele smaakvolle juwelen.

PLAZACITY
GAAT VAN START
De werken aan het nieuwbouwproject
PLAZACITY zijn onlangs gestart.
Het project is gelegen in het centrum
van Willebroek, op de hoek van de Vooruitgangsstraat en de Overwinningsstraat.
De ligging in volle centrum heeft vele
voordelen: winkels, diensten en openbaar
vervoer zijn vlakbij.
Het fraaie gebouw telt dertig nieuwe erkende assistentieflats
met gegarandeerde dienstverlening vanuit OTV/ Seniorplaza.
De assistentieflats van het gelijkvloers, de eerste en tweede
verdieping zijn allemaal voorzien van een inpandig terras en zijn verschillend in oppervlakte.
De assistentieflats van de dakverdieping hebben een terras over hun volledige breedte
van de assistentieflats. Naar keuze zijn er één- of tweekamerflats.
Alle assistentieflats zijn te koop of te huur.
Twee ruime winkelpanden, een binnentuin en een royale inkom zijn eveneens
op het gelijkvloers gesitueerd.
Een autolift brengt u naar de ondergrondse parking waar er naast de parkeerplaatsen tevens
een fietsenberging en bergingen zijn voorzien.
De gegarandeerde dienstverlening wordt verzekerd door de OTV-Groep,
sinds lang een vaste waarde in onze regio.
Ook zullen de residenten van Plazacity kunnen genieten van de vele mogelijkheden van het aan
de overzijde van de straat gelegen Seniorplaza, het innovatieve totaalcomplex met een unieke mix
van wonen, werken, winkelen, welzijn en wellness.
Op zaterdag 4 maart 2017 werd een eerste succesvolle info- en verkoopdag gehouden.

Wilfried Leemans, voorzitter OTV en zaakvoerder Plazacity.

INFONAMIDDAG
IN PLAZARAMA

ZONDAG 23 APRIL
van 11 tot 15 u

Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek

GEÏNTERESSEERD?
Neem gerust contact op via info@plazacity.be
of op het nummer 03 860 70 00.
www.plazacity.be

3

ORTHOSHOP

Schoenen voor alle voeten
Gedurende de maand mei
worden in Orthoshop te
Willebroek alle voeten extra
verwend. Je kan bij ons terecht
voor een ruim assortiment
van comfortschoenen.
Ruim aanbod van maat 36 tot 47!
Voor de dames hebben we een ruime keuze vanaf
maat 36 tot en met maat 43. De heren kunnen we
helpen vanaf maat 40 tot en met maat 47. Dit alles in
verschillende breedtematen.

Steunzolen en schoenen op maat
De meeste van onze schoenen hebben een uitneembaar voetbed zodat ze kunnen gedragen worden met
op maat gemaakte zolen. Voor steunzolen en schoenen op maat werken we samen met erkende verstrekkers. Op deze manier kan je terugbetaling genieten van de mutualiteit.
Voor volwassenen voorziet men om de twee jaar
een tussenkomst. Kinderen kunnen hier elk jaar van
genieten. Daar er voor een tweede paar zolen binnen
deze periode geen tussenkomst is voorzien, geven wij
hierop een korting van €45.
Via onze verstrekkers leveren we ook voetopheffers,
op maat gemaakte schoenen en allerlei braces voor
de voet.

Kleinere hulpmiddeltjes en kousen voor
alle voeten.
In Orthoshop kan je ook terecht voor allerlei kleinere hulpmiddeltjes voor de voeten zoals bijv. teenspreiders, hamerteenkussentjes, prefab steunzolen,
voetraspen…
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Steun- en compressiekousen die bijvoorbeeld worden geadviseerd bij lymfeoedeem, spataders, zwangerschap, lange reizen, tegen trombose…. worden op
een professionele manier opgemeten en afgeleverd.

In samenwerking met Plazarama organiseren we in de meimaand enkele activiteiten die betrekking hebben op onze voeten.
•
		
		
		

Zo hebben we op 10 mei vanaf 14u een voordracht over voetproblemen bij diabetici door
Els Van Laer (verpleegkundige en diabeteseducator)

• Op 16 mei start er om 14u een infosessie over
		 therapeutische compressiekousen bij o.a. lymfe		 oedeem door de firma Bauerfeind.
•
		
		
		
		

Dinsdag 30 mei kan je de hele dag in orthoshop
terecht voor een gratis voetscan. Hieruit kan je
een aantal oorzaken afleiden voor voetproblemen en worden er daarvoor oplossingen
aangereikt.
Deze activiteiten zijn gratis
en iedereen is welkom!

ACTIE
Actie gedurende de maand mei!

10% korting
op elk paar schoenen!

Bovendien verloten wij een paar schoenen
van het merk Solidus.
Typisch Solidus:
perfecte drukverdeling op wreef
door superzacht materiaal

geen druk bij enkels door
zacht gepolsterde randen

slipt niet door
smalle hielsluiting

ideaal voetklimaat door
hoogwaardige kwaliteit
voering en bovenmateriaal

schokdemping

geen druk onder de
voorvoet door extra
zachte latex-zones en
optimale drukverdeling door
speciale voorvoetsteun

perfecte schokdemping
door luchtgepolsterde
PU loopzool

optimale schokdemping en perfecte
drukverdeling door zachte latexalle modellen
zones onder de hiel
met uitneembaar
ideale zijdelingse steun
voetbed
door echt leder/kurk
voetbed

We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen!
Mimi en Greet

NIEUW
ONS VOET- EN
WONDZORGKABINET!
Meer dan zomaar een
pleister op de wonde
Het aantal patiënten met complexe wonden is groot. Veel voorkomende wonden
zoals diabetische voet, beenulcera, decubitus kom je als thuisverpleegkundige
dagelijks tegen. Daarbij is er al jaren discussie over de juiste wondbehandeling.
Ook is er een grote diversiteit aan producten.
De wondzorgspecialiste
Recente kennis over wondheling heeft geleid tot een nieuw
wondbeleid. Moderne, actieve verbanden vinden hun plaats
binnen de wondverzorging. De wondzorgspecialiste kijkt
ook naar de mens die achter de wonde staat. Het is van
groot belang om de juiste oorzaak van het ontstaan van de
wonde te achterhalen en daar in de eerste plaats op verder
te werken om erger te voorkomen.
Wondevolutie
Er worden foto’s gemaakt om de evolutie van de wondzorg
nauwgezet op te volgen. Deze worden doorgestuurd naar
de huisarts of specialist, zodat ook zij op de hoogte blijven
van de wondevolutie. Zij kunnen vanop afstand advies en
kennis verlenen in het gebruik van de juiste producten.
Wondzorgkabinet
De verpleegkundigen kunnen gebruik maken van een
wondzorg-app op hun gsm om na te gaan welk product
het meest effectief is in deze situatie. Zij zullen de patiënten thuis ook doorverwijzen naar ons wondzorgkabinet
voor een nauwkeurigere controle onder sterke belichting
en in vergroting.

Er is nu ook mogelijkheid om erkende medische pedicure te plannen met de nodige formaliteiten voor de betreffende mutualiteit.
Regelmatige bijscholingen en informatienamiddagen voor onze thuisverpleegkundigen
houden hun kennis op gebied van wondzorg
zo accuraat mogelijk.
Consultatie bandagist
en ergotherapeut
Bij afwijkingen aan de voeten kan je elke maandag terecht in ons kabinet om een afspraak te
maken met onze bandagist voor de aanmaak
van steunzolen en dergelijke.
De ergotherapeut kan je dan ook aangepast
schoeisel ter beschikking stellen om alle
drukpunten weg te nemen. De openingsuren
op maandag voor deze specialisaties zijn van
15u tot 18u.

Vooral een wondzuivering wordt best uitgevoerd met aangepast materiaal en in een vrij steriele omgeving.
Ook de diabetische voetwonden kunnen beter regelmatig
opgevolgd worden onder de juiste belichting en met de
vakkundige kennis van een referentieverpleegkundige diabetes en wondzorg.
Onlangs werd ons verpleegkundig kabinet te Bornem sterk
uitgebreid om ook complexe chronische wonden letterlijk beter te kunnen behandelen met de nodige moderne
apparatuur.

CONTACT
 03 828 23 13
 0477 27 63 82
St-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem
 thuisverpleging@otv.be
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JOBS
JOBSTUDENTEN SENIORPLAZA
• Studenten onderhoud en afwas centrale keuken
• Studenten onderhoud (poets)
• Studenten logistiek (hulp maaltijden en onderhoud)
• Studenten zorg
Wij zoeken studenten voor heel het jaar (weekends, vakanties)
De studenten dienen minimum 16 jaar te zijn en bij voorkeur affiniteit
met de zorgsector te hebben. Wat betreft studenten zorg, dienen zij
over het visum van zorgkundige te beschikken.
INTERESSE?
Seniorplaza
Overwinningsstraat 133-135 - 2830 WILLEBROEK
03 860 70 00 of info@seniorplaza.be

www.seniorplaza.be

OTV is een onafhankelijke en niet-zuilgebonden thuiszorgorganisatie
gekoppeld aan een uitgebreid netwerk van thuisverpleging

Voor de schoolvakanties
zijn wij voor onze dienst thuisverpleging
op zoek naar

JOBSTUDENTEN (m/v)
VERPLEEGKUNDIGEN
Profiel: minimum 1 jaar verpleging
gevolgd en beschikken over vervoer

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar
bij Geert Joos op
het nummer
0477 27 63 82
OTV
St.-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem
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www.otv.be

Werken als jobstudent:

7 Weetjes

1
2

Wie mag als jobstudent werken?
Als je als jobstudent wilt werken, moet je
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je moet minstens 15 jaar oud zijn;

• Je zit minstens in het derde jaar
		 secundair;
• Je volgt onderwijs met volledig leerplan.

Ik studeer binnenkort af. Mag ik
nog een studentenjob doen?
Als je afstudeert in juni, dan mag je nog
een studentenjob doen in de zomervakantie tot 30 september.
Als je op een ander moment afstudeert,
mag je niet meer werken als jobstudent.
Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone
werknemer aan de slag gaat, moet de aard
van je gewone job duidelijk verschillen van
die van je studentenjob.

3
4

Moet ik belastingen betalen als
ik een studentenjob doe?
Nee, tenzij je meer verdient dan een bepaald bedrag. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. Op student@work.be vind
je de laatste stand van zaken. Algemeen
gesteld mag je vrij veel verdienen als jobstudent vooraleer je hiervoor belastingen
moet betalen.

Hoeveel ga ik verdienen als
jobstudent?
Als je met een studentenovereenkomst
werkt, heb je in principe recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers in het
bedrijf, volgens de baremaschalen.
Je loon moet duidelijk vermeld worden in
je studentenovereenkomst.
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Wat zijn mijn werkuren?
In de regel mag je maximum 8 uur per dag
werken in een 6-daagse werkweek en 9 uur
in een 5-daagse werkweek. Per week mag
je maximum 40 uur werken.
Er bestaan wel uitzonderingen in verschillende sectoren. In de horecasector mag je
bijvoorbeeld 11 uur per dag werken en 50
uur per week.
Ben je jonger dan 18? Dan is het bij wet
verboden om meer dan 8 uur per dag te
werken en overuren te doen (behalve in
bepaalde uitzonderlijke gevallen).
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Hoeveel mag ik werken zonder
dat ik sociale bijdragen moet
betalen?
Als jobstudent mag je 475 uur per jaar
werken zonder dat jij en je werkgever sociale bijdragen moeten betalen op je loon.
Het maakt niet uit of je tijdens de zomervakantie werkt of tijdens het schooljaar.
Op student@work.be kan je nagaan hoeveel uren je nog over hebt en kan je een
attest afdrukken waarop het resterend
aantal uren vermeld staan.
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Moeten mijn ouders belastingen
betalen als ik een studentenjob
doe?

Nee, tenzij je zoveel verdient dat je niet
meer 'ten laste' bent van je ouders. Deze
grensbedragen veranderen elk jaar.
Op student@work.be vind je de laatste
stand van zaken.
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PLAZARAMAKALENDER
INFOSESSIES/LEZINGEN

DATUM

UUR

Infosessie: ‘LED en Verlichting’ (i.s.m. Gezinsbond en Hivro)

woensdag 5 april

om 19u30

Infosessie: Slapeloosheid’ (i.s.m. UPV)

donderdag 6 april

om 19u30

Infosessie: ‘Hooggevoeligheid’

donderdag 13 april

om 19u30

Infosessie: ‘Erfenis en successierechten (i.s.m. KBC)

vrijdag 28 april

om 14u00

Infosessie: ‘Voetverzorging bij diabetici’

woensdag 10 mei

om 14u00

Infosessie: ‘Waardig sterven, hoe regel ik dit zelf?’ door Manu Keirse (i.s.m. UPV)

donderdag 11 mei

om 19u30

Infosessie: ‘Rustgevende kruiden’

vrijdag 12 mei

om 14u00

Infosessie: ‘Aderproblemen en compressiekousen’

dindag 16 mei

om 14u00

Infosessie: ‘LEIF’

donderdag 18 mei

om 14u00

Infosessie: ‘Creatief met Lavendel’

dinsdag 23 mei

om 19u30

Infosessie: ‘Venoscandag en voetscan’

dinsdag 30 mei

om 10u00

GENIETEN

DATUM

UUR

Workshop Bloemschikken (o.l.v. Het Groene Huis)

woensdag 12 april

om 19u30

Workshop ‘Bierdegustatie’

donderdag 27 april

om 19u30

Workshop ‘Juwelen maken’

zaterdag 29 april

om 10u00

Vernissage fotografietentoonstelling CVO Rivierenland

vrijdag 5 mei

om 19u30

Lezing ‘Wijsheid maakt je jonger’ door Manu Adriaens (i.s.m. Neos)

dinsdag 9 mei

om 14u00

Workshop Bloemschikken (o.l.v. Het Groene Huis)

woensdag 17 mei

om 19u30

Lezing: ‘Pallieter’

dinsdag 30 mei

om 14u00

PLAZAKIDS

DATUM

UUR

Workshop ‘Paashaas knutselen’

woensdag 5 april

om 13u30

Film: ‘Vaiana’

woensdag 12 april

om 14u00

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE ACTIVITEITEN

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

NIEUW: www.plazarama.be
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
www.plazarama.be

