
Winter Wonder Plaza?
Als u inderdaad een vraagteken plaatst 
bij de titel dan betekent dit dat u niet 
aanwezig bent geweest op de unieke 
en supergezellige creamarkt op 19 no-
vember ll.  Meer dan 50 exploitanten 
uit de omgeving hebben hun creatieve, 
nuttige, mooie of handige creaties 
tentoon gesteld.  Vele bezoekers 
hebben er alvast een deel van hun 
kerstinkopen gedaan.  Radio Randstad 
was aanwezig en zorgde voor een 
gezellige muzikale omlijsting met een 
live uitzending. Van heerlijke winter-
drankjes en -hapjes kon men genieten 
in de lounge en in Plaza bistro.

PlazaCity
OTV/Seniorplaza beschikt reeds over 
57 assistentiewoningen (vroeger ser-
viceflats) maar kondigt nogmaals een 
uitbreiding aan met 30 assistentiewo-
ningen waarvan de bouwwerken rond 
februari 2017 zullen aangevat worden.

Eindejaarshopping
U hoeft helemaal niet kilometers ver 
te rijden naar de grootsteden om 
uw eindejaarsinkopen te doen.  Bij 
confiserie Natalie kunt u deze dagen 
terecht voor allerhande gevulde 

geschenkmanden of de klassieke pra-
linedoosjes.  Het Groene Huis creëert 
prachtige kerststukken maar u vindt 
er ook alles wat u nodig hebt om 
uw eigen boom volledig te versieren. 
Voor wie tijdens de eindejaarsdagen 
niet zelf in de keuken wenst te staan 
zijn Sarah en Carlos van Plaza Bistro 
er om u en uw gasten culinair te 
verwennen. Nuttige kadootjes vindt u 
dan weer bij Orthoshop en maak op 
de valreep nog een afspraak bij Hair & 
Nails Lounge voor de feestdagen.

Van harte wens ik al onze lezers, resi-
denten en personeel een aangename, 
warme en gezellige kerst en eindejaar 
toe.  Mijn wens voor 2017 mag dan wel 
cliché zijn maar naast goede voorne-
mens wens ik u het allerbelangrijkste 
in het leven : een goede gezondheid en 
veel liefde en vriendschap.
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OTV-Nieuws december 2016

Wilfried Leemans,
Voorzitter

OTV EN SENIORPLAZA NOG 
STEEDS IN VOLLE EXPANSIE!

In deze editie leest u alles over voorbije evenementen en de op stapel staande 
projecten. De site van Seniorplaza is opnieuw feestelijk aangekleed voor de 
kerst- en eindejaarsperiode in de gezellige sfeer die u ondertussen van ons 
gewend bent.
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Dagelijks zetten onze verzorgenden, poetsmedewerkers en huishoudhulpen zich 
voor jou in. Om deze hulpverlening in goede banen te leiden beschikken we over 
een sterk team van regioverantwoordelijken. Zij zijn mede verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de hulpverlening. In dit artikel schetsen wij een beeld van hun  
takenpakket. Verder krijg je een overzicht per dienst wie de contactpersoon is 
voor jouw hulp.

Onze thuiszorg 
achter de schermen

Takenpakket regioverantwoordelijke
• Dagelijks planningen opmaken.
• Coaching en begeleiding  

door middel van bijscholingen.
• Individuele gesprekken.
• Huisbezoeken om de hulp op te starten, te 

bespreken en te evalueren met onze cliënten.
• Aanwerven van nieuwe medewerkers.
• Organiseren en leiden van werkvergaderingen.
• Contacten leggen met doorverwijzers (zieken-

huizen, revalidatiecentra, mutualiteiten,…).
• Uitbouw van expertisegroepen (dementie, 

psychiatrische zorg, gehandicaptenzorg en 
kraamzorg).

Voorstelling regioverantwoordelijken  
We laten je kennis maken met onze regioverant-
woordelijken die achter de schermen de hulp voor 
jou coördineren. Elk van hen staat in voor een 
werkingsgebied.

Overzicht gemeenten:
Vaartland: Willebroek, Tisselt, Blaasveld, Heindonk.

Klein-Brabant: Bornem, Mariekerke, Branst, Weert, 
Hingene, Wintam, Buitenland,  Sint-Amands, Lippelo, 
Puurs, Ruisbroek, Breendonk, Kalfort, Liezele.
 
Vlaams-Brabant: Londerzeel, Sint-Jozef, Malderen, 
Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk, Buggenhout, 
Opdorp, Grimbergen, Humbeek.
 
Mechelen: Mechelen, Hombeek, Leest, Battel, 
Muizen, Walem, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Putte, Duffel.
 
Rupelstreek: Boom, Niel, Reet, Rumst, Terhagen,  
Hemiksem, Schelle, Aartselaar.
 
Antwerpen: Hoboken, Wilrijk, Edegem, Mortsel, 
Boechout, Hove, Borsbeek, Merksem, Antwerpen-
Stad, Antwerpen-Berchem, Linkeroever, Kontich, 
Vremde, Deurne, Borgerhout.

bovenaan van links naar rechts:  Claudia (Vaartland/ Vlaams-
Brabant), Ilse (Mechelen), Tanhée (Rupelstreek) en onderaan v.l.n.r.  
Babs (Antwerpen) en Annick (Klein-Brabant).

bovenaan v.l.n.r. Stéphanie (Rupelstreek), Ellen (Vaartland/Vlaams-
Brabant), Evelien (Vaartland/ Rupelstreek) Midden: Tanja  
(staat in voor onze intakes en herzieningen), Tinneke (Mechelen).  
Onderaan: Britt (Klein-Brabant) en Lisa (Antwerpen)

Team Poetsdienst

Team Gezinszorg
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PROJECT IN DE STEIGERS! PLAZACITY

Het project zal 30 nieuwe assistentiewoningen bevatten, met diverse oppervlakten,  
2 ruime winkelpanden, en een autolift naar de ondergrondse parking.

Geïnteresseerden kunnen zich alvast telefonisch aanmelden op  
het nummer 03 830 60 00 of een bericht sturen naar info@plazacity.be

Vanaf EINDE JANUARI 2017 kunt u ook een kijkje nemen op WWW.PLAZACITY.BE
Hou onze volgende nieuwsbrief in het oog, we vertellen er dan meer over!

Begin 2017 vangen de werken aan van het nieuwbouwproject PLAZACITY, gelegen 
tegenover Seniorplaza, op de hoek van de Overwinningsstraat en de Vooruitgangs-
straat in Willebroek. We lichten voor jou reeds een tipje van de sluier op.

Zicht vanuit de Overwinningsstraat, met links het 
nieuwbouwproject PlazaCity. Rechts Plaza Bistro 
en verderop ingang naar Seniorplaza.

Zicht op het nieuwbouwproject PlazaCity op  
de hoek met links de Overwinningsstraat en  
rechts de Vooruitgangsstraat.

“

“

”

”
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Eindejaarshopping 
in Seniorplaza 

Aan het gezellige binnenplein van Seniorplaza 
is Hair & Nails Lounge gevestigd. 
Lisa is gediplomeerd nagelstyliste en je kan bij 
haar terecht voor een knip-, kleur-, of style-
beurt of voor het laten zetten van gelnagels. 
Ze zorgt ervoor dat je de persoonlijke 
aandacht krijgt die je verdient

Voor ieders wat wils dus! Maak tijdig je 
afspraak voor de komende feestdagen!

Hair & Nails Lounge
Overwinningsstraat 147
2830 Willebroek     
0473 82 15 01

“Goed horend het nieuwe jaar in! 
Kom langs voor een gratis hoortest voor 
eind januari en krijg een leuke attentie.”

Lapperre hoorcentrum 
Overwinningsstraat 159
2830 Willebroek
03 886 16 72

Bij Confiserie Natalie kan je terecht 
voor Valentino pralines, geschenk- 
manden, snoeptaarten, suikervrije  
producten, koekjes en zo veel meer.

Er is een breed assortiment van geschenk-
manden gevuld met vers gemaakte pralines 
gecombineerd met goede wijn, jenever, gin, het 
echte Brasser bier, handgemaakte koekjes en 
andere zoetigheden. 

Kom zeker een kijkje nemen en ontdek zelf 
het ruime assortiment.

PROMOTIES in DECEMBER:
• Elke aankoop telt dubbel op de klanten-

kaart (uitgezonderd dranken).
• Bij aankoop van Jenevers, Gins en Porto’s 

ontvang je een kleine attentie.

Ruime keuze aan Valentino pralines en 
geschenkmanden speciaal voor de eindejaars-
dagen en voor ieders budget. Bestel tijdig!

IN DECEMBER 
ALLE DAGEN OPEN:
Ma - din - do van 11u30 tot 18u
Wo - vrij van 9u30 tot 18u
Za - zon van 9u30 tot 16u

Dinsdag 27 december uitzonderlijk gesloten.
                                                              
Overwinningsstraat 163A
2830 Willebroek
03 430 62 06

ENKELE PARTNERS IN DE KIJKER!
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Breng een bezoek aan Plaza Bistro en 
ontdek de wildsuggesties en wildmenu!

Daarnaast worden er steeds 
3 heerlijke menu’s aangeboden: 

• Lunchmenu op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 12u -15u @ € 18  
die wekelijks wordt aangepast

• Plazamenu @ € 25 
• Menu van de chef @ € 35
• Tussen 14 & 17 uur heb je de mogelijkheid 

om jezelf te verwennen met pannenkoe-
ken, wafels, appeltaart, caramel - chocola-
detaart enz…, 

Wist je dat Plaza Bistro op de wijnkaart meer 
dan 65 referenties heeft  en een ruime keuze 
aan bieren (20 referenties)?
 
Naast de vernoemde menu’s kan er  
steeds à la carte gegeten worden.
 
Dus zeker een bezoekje waard tijdens 
de komende feestperiode!

OPEN: kerstdag 25 december 2016 &  
nieuwjaar 1 januari 2017
GESLOTEN: zaterdag 24 & zaterdag 31 
december 2016

Het Plaza Bistro team gaat er even tussenuit 
van 2 januari tot en met 11 januari…

Overwinningsstraat 161
2830 Willebroek
03 860 49 88
www.plazabistro.be

In de aanloop naar de komende feest-
dagen werd Het Groene Huis helemaal 
omgetoverd tot een mooie kerstmarkt 
dat zeker een bezoek waard is! 

Wil je graag zelf prachtige kerststukken 
maken? Neem dan zeker deel aan één 
van de komende workshops!

Workshop: Bloemschikken
Woensdag 14 december om 19:30u
Deelname: €25 per persoon 
(incl. drankje en bloemen, werkmateriaal zelf 
mee te brengen)

EXTRA Kerstworkshop:  
zondag 18 december 
10u tot 16u (mét lunch @ PlazaBistro)
Deelname: €110 per persoon 
(incl. drankje en bloemen, werkmateriaal zelf 
mee te brengen)

Voor inschrijving en meer info kan je steeds 
contact opnemen met Het Groene Huis. 

Open op kerstdag en nieuwjaarsdag!

Tijdens de feestdagen zijn we geopend  
volgens de gewone openingsuren!

Overwinningsstraat 163
B-2830 Willebroek
03 860 10 17       
hetgroenehuis@telenet.be
www.hetgroenehuis.be

“Het Groene Huis wenst iedereen 
zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!”.
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Artsen, patiënten, buren en andere geïnteresseerden 
konden kennis maken met onze vernieuwde lokalen 
te Bornem en uitgebreide werking. Er waren ook 
enkele van onze externe partners aanwezig. Zo was 
er een stand van Zorgpunt, waar we  sinds kort een 
samenwerkingsverband mee hebben aangegaan be-
treffende de verhuur van allerlei hulpmiddelen voor 
thuiszorg en revalidatie. We denken bijvoorbeeld aan 
verhuur van ziekenhuisbedden, sta-op-zetels, rolstoe-
len, enz. Maar ook aan toestellen zoals een kine-tec 

die gebruikt worden voor knieoefeningen na een 
heelkundige ingreep. 

Verder kon men kennismaken met Blijf actief wonen, 
onze partner voor woningaanpassingen. 

Ook Aqtor was aanwezig. Zij staan ons bij voor alle 
orthopedische verstrekkingen, schoenen op maat, 
verstrekkingen in verband met mobiliteit, stomama-
teriaal en borstprotheses die in de terugbetaling van 
de mutualiteiten zitten.  

De thuisverpleging is reeds jaren een begrip in de 
regio waar men terecht kan voor alle verpleegkun-
dige zorgen aan huis. Dit dankzij een groot team van 
zelfstandige verpleegkundigen en een vaste kern van 
medewerkers die dit alles in goede banen leiden. Deze 
waren met reden fier op hun nieuwe kabinet. Hier 
kan men voor kleine verzorgingen zoals het geven 
van spuitjes en bloedafnames terecht. Bovendien be-
schikken we nu ook over een mooie vergaderruimte 
en over extra bureaus. 

Daarnaast is er voor Orthoshop een uitstalruimte 
voor een aantal hulpmiddelen en een ruimte om 
consultaties te houden met een apart gedeelte om 
mensen met een borstprothese discreet te kunnen 
bijstaan. 

De talrijke aanwezigen genoten van een hapje en 
een drankje terwijl ze zich over het volledige aanbod 
informeerden. Een aantal onder hen maakten van de 
gelegenheid gebruikt om alvast zaken aan te kopen of 
afspraken in te plannen.

Thuisverpleging Geert Joos - Orthoshop-Bornem
Sint Amandsesteenweg 54 · 2880 Bornem

Naar aanleiding van de recente uitbreiding van het kantoor thuisverpleging 
en orthoshop-Bornem organiseerden we een opendeurdag op 24 september 
samen met de Dag van de Klant.

THUISVERPLEGING & ORTHOSHOP

OPENDEURDAG

Orthoshop Bornem
Maandag van 15u00 tot 18u00 en op afspraak
GSM: 0476 75 64 88

Thuisverpleging Geert Joos 
Maandag tot vrijdag van 8u30-16u30 (bureel)
Tel: 03 828 23 13  - 24/7 0477 27 63 82
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Baby’s, peuters, kleuters, graag zien, dingen aanleren, ontdekken,  
opvoeden, helpen, zindelijk maken, kansen geven…

… al deze woorden kwamen bij me op en leidde me naar terug  
onthaalouder te worden. 

Zo kwam ik dan ook terecht bij BOWI.
Een dienst die met hart en nieren instaat om onthaalouders te helpen begeleiden en ondersteunen.
Geen enkele vraag aan hen is te veel en ze staan zeer dicht bij de onthaalouders om alles zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Zo gaan ze bijvoorbeeld ouders de kans geven om met verschillende onthaalouders kennis te 
laten maken om nadien de ouders en onthaalouder de keuze te laten maken om samen verder in zee te gaan.

Dit gebeurde ook enkele jaren geleden met vijf lieve kapoenen.
In het begin is het voor iedereen altijd een beetje wennen, maar dit worden we al snel gewoon en al die 
woorden waarmee ik het artikel begon komen tot leven in de realiteit. Een super gevoel!
Elke dag een beetje meer geven én krijgen én nog zóveel liever zien.
Je bouwt echt een band op met de kinderen, ouders en de dienst van BOWI.
Je ziet de kinderen groeien en streeft naar een fantastisch welbevinden. 

Maar na enkele jaren hoort er dus ook een afscheid bij, waar ik maar niet aan wen en het nog steeds moeilijk 
vind om ze “af te geven”. Ook al besef ik heel goed dat ze in goede handen zullen zijn op school, toch blijft het 
moeilijk. Om het afscheid mooier en intenser te maken, organiseerde ik een “plechtige proclamatie” waarop ik 
de ouders uitnodigde op de afscheidsreceptie voor een hapje en een drankje. Hierbij maakte ik op voorhand 
samen met de kinderen een filmpje en dit lieten we zien aan de ouders. Het was een filmpje van het begin tot 
nu met foto’s en filmbeelden. 

Tot slot zwaaiden ze uiteraard af in uniform.
Stralende gezichten bij de kinderen & ouders, daarvoor doen we het, toch?

Een onthaalouder 
aan het woord!

Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek - Tel. 03 860 70 30 - kinderopvang@bowi.be - www.bowi.be



PLAZARAMAKALENDER 

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

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

Infosessie: ‘Het taboe van verdriet’ (Prof. Dr. Em. Manu Keirse) vrijdag 2 december om 19u30

FILM DATUM UUR

Safety First vrijdag 9 december om 14u00

White Christmas vrijdag 21 december om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Workshop Wijndegustatie donderdag 8 december om 19u30

Lezing: Ondeugend ouder worden (Zaki) (i.s.m. Neos) dinsdag 13 december om 14u00

Workshop Bloemschikken (Het Groene Huis) zondag 18 december om 10u00

DVD - André Rieu ‘Op het Vrijthof’ donderdag 29 december om 14u00

PLAZAKIDS DATUM UUR

 Workshop Stempels maken dinsdag 27 december om 13u30

Film:  Arthur Christmas woensdag 28 december 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@otv.be 

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

Seniorplaza & OTV
wensen u fijne feestdagen!

Seniorplaza & OTV
wensen u fijne feestdagen!


