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OTV-Nieuws april 2018

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur a.i.

SENIORPLAZA EN OTV HOMECARE
DIVERSITEIT TROEF!

Als Seniorplaza en OTV Home Care staan wij al jaren bekend om 
onze ruimere kijk op het zorglandschap. Aan deze slogan blijven 
we werken en zo kunnen wij alweer uitbreidingen van onze 
dienstverlening aankondigen. Zorg op maat wordt meer en meer de 
dagelijkse realiteit.
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Dagverzorgingscentrum, 
Sinds december vorig jaar van start 
gegaan en ondertussen uitgebreid 
met een trouwe viervoeter die 
ondanks zijn jonge leeftijd alle 
generaties een warm hart toedraagt.

Een luxeflat in plaats van 
kortverblijf
Kortverblijf in een woonzorgcentrum 
is bij zowat iedereen gekend. Doch 
voor een aantal senioren die tijdelijk 
niet in hun eigen woning kunnen 
verblijven en geen of slechts 
beperkte zorg vereisen, biedt een 
studio in kortverblijf te weinig ruimte 
en privacy. Vandaar dat wij op de 
site Seniorplaza de mogelijkheid 
bieden om voor tijdelijk verblijf toch 
beroep te kunnen doen op een luxe 
volledig ingericht flat. 

OTV Home Care
Onze thuiszorgdiensten beschikken 
over de gekende basisdiensten als 
gezinszorg, aanvullende thuiszorg 
en dienstencheques. Vanuit onze 
‘zorg op maat’ filosofie bieden 
wij daarnaast ook nog meer 
gespecialiseerde ondersteuning 
en worden een aantal equipes en 
personen specifiek opgeleid om 
ondersteuning te bieden aan o.m. 
personen met dementie, psychische 

problematieken of mensen met een 
beperking.

PlazaCity: nieuwbouw 
assitentiewoningen
Het gebouw staat er en mag gezien 
worden. Ondertussen reeds meer 
dan 60% verkocht. Vanaf einde 
2018 of begin 2019 verwachten wij 
dus heel wat nieuwe residenten die 
vandaag al zorgen voor later!

Plazashopping
Plaza Bistro was reeds gekend voor 
de gezellige sfeer en uitermate 
lekkere keuken in een culinair jasje 
voor de levensgenieters onder ons 
…
Vanaf nu wordt de menukaart 
uitgebreid met kleine en snelle 
gerechten zodat mensen met 
minder tijd of kleinere honger ook in 
Plaza Bistro terecht kunnen. Ik heb 
het alvast geprobeerd en geproefd 
en kan het alleszins aanbevelen!

Vergeet ook niet op onze laatste 
pagina te kijken naar de activiteiten 
van Plazarama!

Voor informatie over onze activiteiten bezoek dan zeker 
de website Plazarama.be of informeer u op onze facebook pagina.



NU zorgen voor later

1. Comfortabel en zelfstandig wonen
Comfortabel wonen, vrienden ontvangen, hobby’s, logerende kleinkinderen, 
een royale woon- en leefruimte is hiervoor absoluut nodig. Plazacity biedt u 
extra ruime assistentiewoningen van 90 tot 130 m2.

2. Toplocatie in het centrum
Plazacity ligt in het centrum van Willebroek, 
centraal gelegen tussen Brussel en Antwerpen en 
vlakbij Mechelen.

Een senior met vooruitziende blik kiest voor 
wonen in het centrum, met winkels, diensten, 
horeca en openbaar vervoer vlakbij. 

3. Innovatief totaalconcept
Plazacity is een onderdeel van het unieke 
Seniorplaza complex met een aparte mix 
van wonen, werken, winkelen, wellness en 
welzijn. Seniorplaza bestaat uit verschillende 
serviceresidenties, een  zorghotel, een winkel- en 
wandelboulevard, thuiszorgdiensten, de Plaza- en 
Plazarama en het wellness en aquacentrum.  

4. Vele thuisdiensten met eigen  
personeel
De erkende thuiszorgorganisatie OTV levert de 
diensten in Plazacity. OTV is reeds jarenlang een vaste waarde in de regio 
en heeft meer dan 700 medewerkers in de poetsdienst, dienstencheques, 
gezinszorg en thuisverpleging. 

5. 7 dagen op 7 zorg- en servicegarantie
Erkende assistentieflats bieden u een belangrijke kwaliteitsgarantie onder 
toezicht van de Vlaamse Overheid.

Bij ons kunt u bovendien rekenen op de kracht van een geïntegreerd 
totaalcomplex met Seniorplaza en de vele eigen thuiszorgdiensten.

6. Genieten van de vele faciliteiten 
Plazacity residenten kunnen volop de vele faciliteiten van Seniorplaza 
gebruiken. Gezellig tafelen in de bistro, ontspannen in de wellness of het 
aquaplaza zwembad, winkelen in de Plazashopping, een snuifje cultuur in de 
Plazarama of een leuke babbel op de wandelboulevard. 

7. Verschillende woonformules
Bij ons kunt u kiezen volgens uw eigen wensen 
en behoeften: een assistentiewoning kopen (in 
volle eigendom) en er direct komen wonen, nu 
kopen en verhuren om er later zelf te wonen, of 
als investeerder een assistentieflat kopen met 
een mooi verhuurrendement en een verlaagd 
BTW- tarief.  

8. Slimme domotica
Slimme domotica zorgt mee voor uw veiligheid, 
comfort en welzijn. De residentie is volledig 
uitgerust met een geïntegreerd totaalsysteem: 
videofonie, slimme drukknoppen en 
een multifunctioneel aanraaksysteem. 
Voor uw veiligheid is er een uitgewerkte 
toegangscontrole en een geavanceerd 
noodoproepsysteem.

9. Aantrekkelijke architectuur
Plazacity is een in het oog springende realisatie, mooi, functioneel,  en met 
een standingvolle uitstraling met 24 erg ruime assistentieflats van 90 tot 130 
m2, meestal  met twee slaapkamers en allemaal voorzien van een terras. De 
ondergrondse parking is bereikbaar via een ruime autolift.  

10. Een nieuwe thuis, voor nu of later
Ook de actieve senior van vandaag wordt ooit wel eens 85-plus, en heeft dan 
extra zorg en service nodig. De vergrijzing slaat immers volop toe, waardoor 
er mogelijks wachttijden voor hulpverlening komen. Neem daarom uw 
voorzorgen: zorg nu al voor uw zekerheid en gemoedsrust.

“Ik kies een investering in 
een eigen thuis”

Ik kocht in 2010 een 
assistentiewoning in Seniorplaza; 
een beslissing waar ik nog geen 
seconde spijt van hebgehad.

“Een rendabele en veilige 
investering”

Toen wij de voordelen onder 
ogen kregen van deze 
investering en een schatting 
van de aardige return van onze 
inbreng hebben wij de knoop 
doorgehakt.

“Huren en toch altijd weer 
thuis komen”

Ik huur sinds 2012 een 
assistentiewoning in Seniorplaza. 
Voor mij was het thuis komen, 
maar ook en vooral zich thuis 
voelen.

Gun uzelf een 
nieuwe thuis 
in Plazacity.

MEER INFO
03 860 70 00
info@plazacity.be
www.plazacity.be

Maak vrijbijvend een afspraak.

10 REDENEN
om voor 

PLAZACITY 
te kiezen
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PLAZA BISTRO 
VANAF HEDEN 
OOK VOOR  
EEN KLEINE OF  
SNELLE HAP!
Plaza Bistro is ondertussen wijd en zijt gekend 
voor zijn Belgisch/Portugese keuken. Echt top 
voor de culinaire genieter. Chef Carlos gaat voor 
topkwaliteit met dagverse producten.

Sarah, zaakvoerster van de bistro met een passie 
voor wijn, heeft op de wijnkaart echte pareltjes 
staan aan een betaalbare prijs!

Sinds kort bevat hun menu- en suggestiekaart 
ook gerechten voor zakenlui met weinig tijd of 
voor personen met slechts een klein hongertje!

Komt u met de wagen?  
Geen probleem Plaza Bistro beschikt over een 
ondergrondse parking waar u gebruik van kunt maken!  
(Inrit in de Oude Dendermondsestraat)

Overwinningsstraat 161 - 2830 Willebroek - 03 860 49 88 

www.plazabistro.be
3

NIEUW OP DE KAART:

Lasagne bolognaise van de chef 
Lasagne veggie van de chef 
Linguini Bolognaise 
Salade met geitenkaas en zijn spekjasje 
Salade met spekjes 
Salade kipreepjes 
 
ALS TUSSENDOORTJE  
OF KLEINE HONGER (van 14 u tot 17 u)

Croque monsieur “klassiek”  
met garnituur (1 of 2 stuks) 
Croque madame “ 
met spiegeleitje en garnituur (1 of 2 stuks)  
Croque ”Atlantico“  
met gerookte zalm en garnituur (1 of 2 stuks) 
 
AANRADER EN TOPPER  
VOOR WOENSDAG, DONDERDAG  
EN VRIJDAG LUNCHTIME!

Lunchmenu: € 18 
Voorgerecht, hoofdgerecht en koffie 

 
Kom dus zeker eens binnen, 

laat de stress even buiten en geniet!
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Lou is de mascotte van 
het dagverzorgings-

centrum. 
Ondertussen dus 1 
jaar geworden, een 
goede reden voor 

een groepsfoto! Lou is 
erg lief, speels en houdt 

van koekjes!

In ons prachtige dagverzorgingscentrum komen 
er heel wat verschillende mensen. Zo komen 
er bijvoorbeeld enkele vitale dames die nog 
zelfstandig thuis wonen. Ze krijgen al wat hulp 
thuis maar een dagje in het dagcentrum geeft 
hen nog wat extra ondersteuning. Ook uit een 
assistentiewoning komt er een bezoeker die 
liever wat meer in gezelschap zit. Iedereen heeft 
zo zijn reden om te komen. Daarom trachten wij 
een erg flexibele dagbesteding uit te bouwen. 
De wensen van onze bezoekers staan centraal!

Enkele getuigenissen :
“Mijn man heeft jaren in Seniorplaza gewoond. 
Door naar het dagcentrum te komen, blijf ik in 
contact met de mensen die ik daar leerde kennen. 
Dat vind ik heel fijn!”

“Ik was eerst niet echt overtuigd, ik ben zo graag 
thuis. Maar nu kijk ik zo uit naar die maandagen. 
Ik heb in het dagcentrum mensen leren kennen, 
ik doe er verschillende activiteiten en als ik wil 
kan ik er ook een dutje doen. Leuk!”

“Ik kom zo graag onder de mensen. Maar ik woon 
alleen en zit in een rolstoel. Het dagcentrum 
regelt voor mij vervoer en zo ben ik weer een 
dagje onder de mensen.”

Het dagcentrum is elke weekdag open van 8u30 
tot 16u30 en richt zich zo op het ondersteunen 
van thuiswonenden. Blijf je graag thuis wonen, 
maar is het soms wat moeilijk te organiseren? Of 

wil je het als mantelzorger af en toe wat rustiger 
doen?

Wij bieden een oplossing voor personen vanaf 
65 jaar. Je kan bij ons terecht voor specifieke 
zorgen en dienstverlening die thuis niet altijd 
geboden kunnen worden. Zorg op maat is dan 
ook de standaard waar wij van uitgaan. Door te 
zorgen voor een zo goed mogelijke omkadering, 
blijft thuis wonen langer mogelijk. En daar willen 
wij ten volle op inzetten.

Het dagcentrum is er voor jou. Dat wil zeggen 
dat je beslist hoe vaak je komt, of je een hele of 
halve dag blijft,… Je kan hier ’s middags genieten 
van een huisbereide verse warme maaltijd en ’s 
avonds kan je een broodmaaltijd mee naar huis 
nemen. Geraak je niet zelf bij ons, dan kunnen wij 
voor vervoer zorgen.

Aarzel niet om ons te contacteren!

INFO

Openingsuren:
Elke weekdag 8u30 - 16u30

Bel gerust voor meer info of een afspraak:
03 860 70 00
dagverzorgingscentrum@seniorplaza.be

Dagverzorgingscentrum 
Plaza 
Lou is 1 jaar!

Het Dagverzorgingscentrum Plaza startte korte tijd geleden. En 
we zijn goed van start gegaan. Bijna dagelijks komen er een aantal 

bezoekers over de vloer. Onze bekendste bezoeker werd onlangs 
1 jaar! Jong denkt je? Bekijk dan maar eens de foto…

Kom je graag kennismaken met Lou? Noteer 
dan alvast 19/4/2018 in uw agenda. Dan is 
iedereen welkom vanaf 14u in Plazarama 
voor een gratis infosessie met rondleiding 
en een glaasje. 

Of kom je graag eens de sfeer opsnuiven 
van ons dagcentrum? Dat kan op dinsdag 
24/4/2018 van 8u30 tot 16u30! Graag 
inschrijven, zodat we alles goed kunnen 
voorzien. Of kom eens een kijkje nemen 
wanneer het je past.



Daarom bieden wij in Seniorplaza een assistentiewoning aan waar je tijdelijk kan verblijven. Dit kan 
gaan van een periode van veertien dagen tot drie maanden.

Wie komt in aanmerking?
Voor deze flat richten we ons op senioren die voornamelijk 
zelfstandig kunnen wonen maar net dat tikkeltje extra 
zorg of aandacht nodig hebben. 
Ten minste één van de gebruikers van de assistentieflat 
moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Inrichting
De flat bevindt zich op de vijfde verdieping. Door 
de vele ramen is het een licht appartement met 
een open uitzicht.
De flat heeft een ruime leefruimte met zithoek 
en een volledig ingerichte keuken, een badkamer 
met inloopdouche en toilet met handgreep, twee 
kamers, een gastentoilet, een berging en een ruim 
terras. 
In de slaapkamer zijn twee bedden voorzien: één 
zorgbed en een eenpersoonsbed. In een bijkamer is een 
zetelbed voorzien, hier kan eventueel een nachtverzorger 
verblijven.
Keukengerei, bedlinnen en poetsmateriaal zijn aanwezig. 
Op vraag kunnen ook hulpmiddelen zoals een rollator, een 
rolwagen, een toiletstoel of een douchestoel voorzien 
worden.

Zorg op maat.
Je kan volledig zelfstandig in de flat verblijven of je kan 
beroep doen op verschillende diensten. We bepalen 
op voorhand je noden en regelen, indien je wenst, alle 
praktische zaken hierrond. 
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Een tijdelijk  
verblijf in 
een luxeflat
Wanneer je tijdelijk niet thuis kan blijven, 
wordt vaak gekozen voor een opname in 
een kortverblijf. En hoewel dit voor de 
meeste situaties zeker de beste keuze is 
omwille van de volledig omkaderde zorg, 
is dit in sommige situaties nog niet nodig.

WENS JE GRAAG MEER INFO? 
03 860 70 00 of socialedienst@seniorplaza.be

WE GEVEN GRAAG 
ENKELE VOORBEELDEN 

VAN WANNEER JE BEROEP KAN 
DOEN OP DEZE FLAT.

• Wanneer je donkere wintermaanden 
niet alleen in je afgelegen woning wilt 

doorbrengen.
• Wanneer mantelzorgers afwezig zijn en je 

daardoor minder gemakkelijk buiten kan komen.
• Wanneer je woning tijdelijk onbewoonbaar is 

door woningaanpassing, storm- of brandschade.
• Wanneer je woning voor jou tijdelijk moeilijk 

toegankelijk is na een breuk of operatie.
• Wanneer je na een revalidatie wenst 

te kijken of zelfstandig wonen nog 
haalbaar is.

TIJDENS 
JE VERBLIJF 

IN SENIORPLAZA 
KAN JE BEROEP DOEN OP 

VOLGENDE DIENSTEN:

• Warme maaltijden
• Thuisverpleging

• Poetshulp
• Gezinszorg

• Kinesist 
• Logopedie

• Kapper
• Manicure en pedicure 

• Wasserij



Iedereen is gesteld op zijn vrijheid. Maar soms 
worden bewegingsvrijheid en zelfstandigheid 
om één of andere reden beperkt. Gewone, 
dagdagelijkse activiteiten worden moeilijke 
en stresserende opdrachten voor mensen 
die leven met een lichamelijke beperking of 
senioren die minder mobiel zijn. De gedachte 
aan een ongeval is bij deze mensen nooit ver 
weg. Maar ook bij familie, vrienden en kennissen 
leeft deze ongerustheid. 

Personenalarmering geeft in elke medische 
noodsituatie bijstand. Door het dragen van 
een kleine zender kan er dag en nacht hulp 
ingeroepen worden. Senioren en andersvaliden 
kunnen gewoon thuis blijven wonen.

Bij OTV Home Care organiseren we 
deze dienstverlening in samenwerking 
met een gespecialiseerde firma, die een 
24u-permanentie verzekerd.

Wat heeft men nodig? 
In de eerste plaats een vaste telefoonlijn en 
een stopcontact. Een zendertje dat om de hals 
of pols wordt gedragen en een ontvanger die 
bij de telefoon wordt geplaatst. Dit alles wordt 
geleverd en geïnstalleerd. Met dit zendertje 
kan men 24 uur op 24 hulp inroepen. 

Hoe werkt een personenalarmtoestel? 
Je bent in een noodsituatie en drukt op de 
knop van het zendertje. Via de telefoonlijn 
wordt door de centrale je oproep ontvangen. 
De operator beantwoordt je oproep in minder 
dan één minuut. Je kan een gesprek hebben 
met de operator zelfs wanneer je gevallen 
bent. Je kan uitleggen wat er aan de hand is, de 
operator zal je zoveel mogelijk geruststellen. 
Terwijl dit gebeurt, zal een tweede operator 
de hulpverlener verwittigen. De operator blijft 
met je in contact tot de opgeroepen persoon 
bij je is aangekomen.

Uitbreidingsmogelijkheden
Rookmelder
Bij brand en /of rookontwikkeling wordt er via 
het personenalarmtoestel een ‘brandmelding’ 
naar de centrale gestuurd. De centrale opent 
direct de spreek-/luisterverbinding om te 
vragen wat er aan de hand is. Is er inderdaad 
brand of wordt er niet gereageerd, dan wordt 
de brandweer gealarmeerd.

Valdetector
De valdetector vangt een mogelijke val van de 
drager op en geeft een alarmsignaal via het 
alarmtoestel naar de centrale. 
De valdetector ontwaakt uit zijn slaapmodus 
wanneer een schok door een val gedetecteerd 
wordt. Er wordt gekeken naar de positie van 
de gebruiker via een tweede sensor. 
Het proces wordt enkel voortgezet wanneer 
de persoon zich in liggende toestand bevindt. 
Indien de situatie 15 seconden ongewijzigd 
blijft, zal het apparaat een noodsituatie 
registreren en een signaal sturen.

Bewegingsdetector
De draadloze bewegingsdetector kan zowel 
voor de controle inactiviteit als op activiteit 
worden gebruikt om alarm te geven indien 
er binnen een vooraf ingestelde tijdspanne 
geen beweging wordt gedetecteerd of indien 
er beweging wordt gedetecteerd wanneer 
normaal niemand aanwezig mag zijn (inbraak). 
De draadloze bewegingsdetector 
communiceert via een ingebouwde zender met 
het personenalarmtoestel dat vervolgens een 
melding naar de centrale stuurt. Daarop zal de 
centrale de meest aangewezen en directe actie 
ondernemen.

CO-melder
De draadloze CO detector geeft direct 
alarm wanneer een gevaarlijk niveau van 
koolstofmonoxide wordt gedetecteerd. Zo kan 
er vlug ingegrepen worden.

Meer veiligheid in huis met een 
personenalarmtoestel!
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TARIEVEN
Huurformule (all-in)
€ 11,88 per maand voor toestellen eigendom 
van OTV Home Care.

Plaatsing
Dringende plaatsing (binnen 48 uur): € 90
Normale plaatsing (binnen 10 dagen): € 60 

Bel voor meer informatie naar 03 860 70 00.
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OTV HOME CARE: 
zorg op maat  

voor diverse doelgroepen

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij zowel binnen onze gezinszorg als binnen onze aanvullende 
thuiszorg medewerkers die gespecialiseerd zijn in één van de bovenstaande domeinen vanuit 
hun praktijkervaring én via bijkomende opleidingen en intervisies. 
 
Zorg op maat voor mensen met een beperking

OTV Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om mensen met een beperking en hun 
naasten te ondersteunen in het dagdagelijkse leven. 

Wij zijn er voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), personen met een fysieke en/
of mentale beperking (MS, ALS, ziekte van Parkinson, een visuele of auditieve beperking,…). Ook 
mensen die genieten van de persoonsvolgende financiering via een basisondersteuningsbudget 
(BOB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde  
gezins- en aanvullende thuiszorg.

Zorg op maat voor mensen met een psychische problematiek

OTV Home Care biedt ondersteuning aan mensen met heel uiteenlopende problematieken, 
zoals een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen (borderline, paranoia,…), 
schizofrenie, depressie, fobieën of een posttraumatische stressstoornis. Ook mensen met een 
verslavingsproblematiek kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde gezins- en aanvullende 
thuiszorg.

Zorg op maat voor personen met dementie

Hiertoe heeft OTV Home Care een referentiepersoon dementie in dienst. Deze referentiepersoon 
coacht en adviseert onze dementiekundige basiszorgverleners, die bij personen met dementie 
aan huis komen. Deze dementiekundige basiszorgverleners zijn specifiek opgeleid in het verlenen 
van zorg aan personen met dementie thuis en hebben ook een pak ervaring waarop zij kunnen 
terugvallen. Bovendien worden zij permanent bijgeschoold en ondersteund om een optimale en 
kwalitatief hoogstaande zorg op maat van de cliënt met dementie te kunnen bieden.

De hulp wordt steeds in samenspraak met de 
cliënt afgestemd op zijn/haar noden, zowel 
qua taakinhoud als qua frequentie. 

Als erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wil OTV Home Care 
zich richten op een aantal specifieke doelgroepen. Binnen een steeds wijzigend 
zorglandschap probeert OTV Home Care via haar gespecialiseerde zorg een vaste 
waarde te zijn voor:
• Mensen met een beperking en hun naasten
• Personen met dementie en hun omgeving
• Mensen met een psychische problematiek en hun verwanten

Meer weten? 
Je kan ons steeds telefonisch of via mail contacteren tijdens de kantooruren.
Alle contactgegevens vindt u op www.otvhomecare.be.



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

Infosessie: ‘Het administratieve kluwen bij overlijden’ maandag 9 april om 19u30

Infosessie: ‘Dagverzorgingscentrum’ donderdag 19 april om 14u00

Infosessie: ‘Kruiden die de klok keren’ vrijdag 20 april om 14u00

Infosessie: ‘Orgaandonatie’ maandag 23 april om 19u30

Infosessie: ‘Een beroerte? Snel handelen’ woensdag 25 april om 14u00

Infosessie: ‘Vallen voorkomen’ zaterdag 28 april om 14u00

Infosessie: ‘Entusia, herbruikbaar incontinentiemateriaal’ donderdag 3 mei om 14u00

Infosessie: ‘Brandwonden’ maandag 4 juni om 19u30

Infosessie: ‘Het nieuwe erfrecht’ maandag 18 juni om 19u30

Infosessie: ‘Dementie: moeilijk hanteerbaar gedrag’ dinsdag 19 juni om 13u30

GENIETEN DATUM UUR

Lezing: ‘Weerzien met Anton van Wilderode’ (i.s.m.Davidsfonds Willebr.) zondag 22 april om 10u00

Daguitstap: ‘Mechelen’ maandag 23 april om 09u45

Vernissage: ‘Beeldpunt 2018’ (Door: CVO Rivierenland) vrijdag 4 mei om 19u00

Vernissage: ‘Jo De Grootte’ vrijdag 1 juni om 20u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 11 april om 19u30

Erkende cursus: Autobegeleider (Door Gezinsbond Willebroek) vrijdag 13 april om 19u00

Erkende cursus: Autobegeleider (Door Gezinsbond Willebroek) donderdag 19 april om 19u00

Erkende cursus: Autobegeleider (Door Gezinsbond Willebroek) maandag 7 mei om 19u00

Workshop: ‘Opgeruimd staat netjes’ zaterdag 12 mei om 15u00

Workshop: ‘Wat kan kleur voor je doen?’ maandag 14 mei om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 16 mei om 19u30

Workshop: Wijnproeverij donderdag 17 mei om 19u30

PLAZAKIDS DATUM UUR

Knutselworkshop ‘Schrinkel sleutelhanger’ maandag 9 april om 10u00

Film: ‘Sing’ woensdag 11 april om 14u00

Workshop: ‘Kinderdans’ vrijdag 13 april 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 


