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Plazamarte
Of de zon nu zal schijnen of niet … in 
Seniorplaza starten we de zomer op 
zaterdag 25 juni 2016 met Plazamartre 
waar kunstenaars het resultaat van 
hun creativiteit op het binnenplein 
van Seniorplaza tentoonstellen.  Niet 
alleen de professionelen maar ook 
andere creatievelingen vertellen hun 
verhaal op een kunstige wijze. 

Confiserie Natalie
Geen zomersproetjes maar wel heel 
wat lekkers vindt u bij Natalie. Naast 
de bekende Valentino pralines zijn 
ondertussen alvast haar snoeptaarten 
in de ruime regio bekend geworden.

Plazarama
Tijdens die heerlijke zomer- en va-
kantiemaanden is het vaak moeilijk 
voor ouders om de kinderen actief te 
houden.  Plaza Kids voorziet voor de 
jeugd een aantal fijne en interessante 
activiteiten.
Zo wordt er onder meer een waarlijk 
fotografiekamp ‘Clickit” georgani-
seerd in samenwerking met Canon.  
Jongeren van 8 tot 16 jaar worden 
op een speels manier ingelicht over 
de werking en de mogelijkheden van 
de digitale camera.  Ze zullen naast 
het oefenen met de camera ook een 
laptop ter beschikking krijgen om de 
foto’s te bewerken.  

Naast de jeugd is er in het zomerpro-
gramma van Plazarama nog een heel 
gevarieerd en ruim aanbod voorzien.  
Kijk dus verder in dit blad of er iets is 
wat u kan bekoren.

Orthoshop
Weldra kunnen we met z’n allen 
weer voordeel halen tijdens de koop-
jesperiode.  Kom dan zeker langs bij 
Orthoshop voor de collecties schoe-
nen, badmode of nachtkledij!

Ladiesnight op donderdag,  
4 augustus 2016
Ondertussen een welbekend eve-
nement in samenwerking met de 
middenstand van Willebroek en 
omgeving! Vanaf 19 u zijn alle dames 
welkom!

Onze diensten zijn uiteraard ook 
tijdens de zomermaanden bereikbaar.  
Vanwege directie en personeel wen-
sen wij onze lezers alvast een mooie 
zomer en prettige vakantie toe!
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OTV-Nieuws juni 2016

Wilfried Leemans,
Voorzitter

NIEUWE ZOMERSPROETJES …
Hopelijk zullen we bij het ter perse gaan van ons 2 maandelijks blad 
al wat nieuwe sproetjes zien staan,  want bij het schrijven van dit voor-
woord was er nog niet al te veel zon te zien.  Maar toch blijven we vol 
optimisme uitkijken naar die warme zomerdagen.
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Waarom persoonsvolgende financiering?
Iedereen heeft het recht op alle mogelijkheden om 
zelf zijn leven te organiseren. Dit geldt ook voor 
mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. 
Daar waar in het verleden vaak werd uitgegaan van 
het bestaande aanbod aan hulp en voorziening, zal 
binnen het systeem van de persoonsvolgende finan-
ciering worden uitgegaan van een vraaggestuurde 
ondersteuning. Niet iedereen heeft immers dezelfde 
ondersteuning nodig. Bij de persoonsvolgende finan-
ciering krijgt de cliënt een (persoonsvolgend) budget 
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). De grootte van dit budget hangt af 
van de vraag naar ondersteuning. Met dit persoons-
volgend budget kan de cliënt zelf bepalen hoe hij zijn 
ondersteuning wil organiseren.

Over welke ondersteuning gaat het?
De persoonsvolgende financiering laat toe dat de 
cliënt verschillende ondersteuningsvormen gemak-
kelijk zal kunnen combineren. Het kan gaan om on-
dersteuning door het gezin en/of het eigen netwerk, 
reguliere diensten zoals gezinszorg of poetsdienst, 

maar ook om meer gespecialiseerde hulp door een 
zorgaanbieder die erkend is door het VAPH.

Persoonsvolgende financiering: wat is dat?
Er zijn 2 trappen in het systeem van de persoons- 
volgende financiering:

Trap 1: het basisondersteuningsbudget (BOB)
Het basisondersteuningsbudget is een vast bedrag van 
300 euro per maand en is op termijn bedoeld voor 
personen met een erkende handicap die een beperk-
te ondersteuningsnood hebben. Vanaf september 
2016 krijgen meerderjarigen die al lang met een ac-
tieve vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 
op de Centrale Registratie Zorgvragen staan en over 
een goedkeuring beschikken voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke ondersteuning, automatisch een BOB. 
Het BOB kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
de aankoop van dienstencheques of om de ge-
zinszorg of poetsdienst te bekostigen. Het kan 
ook ingezet worden om een naaste uit het netwerk 
van de cliënt te vergoeden voor bijvoorbeeld ver-
voersonkosten. Het BOB is vrij besteedbaar, wat 

REORGANISATIE 
IN DE ZORG VOOR 
PERSONEN MET 
EEN HANDICAP

betekent dat er geen bewijzen of bonnen moeten 
ingediend worden ter verantwoording. Voor meer 
informatie over de toekenningsvoorwaarden kan u 
terecht op www.vlaamsesocialebescherming.be.

Trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)
Het persoonsvolgend budget is er voor personen die 
door een handicap frequente of meer intensieve 
ondersteuning nodig hebben. Sinds 1 april van dit 
jaar kunnen meerderjarigen een PVB aanvragen. Het 
PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar en 
varieert van 10.000 tot meer dan 50.000 euro per 
jaar, afhankelijk van iemands noden en vragen.
Om een persoonsvolgend budget te kunnen aanvra-
gen, dient eerst een ondersteuningsplan PVB te 
worden opgesteld. Een dergelijk ondersteuningsplan 
brengt op een duidelijke en gemotiveerde manier in 
kaart welke ondersteuning gevraagd wordt. De per-
soon met een handicap kan dit ondersteuningsplan 
zelf opstellen, maar kan hiervoor ook de hulp inroe-
pen van een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) 
of instanties zoals de diensten maatschappelijk werk 
van de ziekenfondsen of gebruikersorganisaties.
Bij de indiening van een dergelijk ondersteuningsplan 
zal een multidisciplinair team de handicap beoor-
delen, de vraag en ondersteuningsnood objectiveren 
en informatie verzamelen over de dringendheid van 
de vraag. Het is ook dit multidisciplinair team dat de 
budgetcategorie bepaalt waarin men terecht komt.
Een prioriteitencommissie beoordeelt daarna of de 
vraag op korte of langere termijn kan beantwoord 
worden.

Het is tenslotte het VAPH dat het persoonsvolgend 
budget effectief zal toekennen.

Het PVB is op 3 manieren beschikbaar:

• Cash: de persoon krijgt het geld waarmee hij de 
nodige ondersteuning organiseert en betaalt. Hij 
beheert het budget en legt zelf verantwoording 
af bij het VAPH.

• Voucher: de persoon koopt zijn ondersteuning 
in bij een zorgaanbieder die erkend is door het 
VAPH en het VAPH betaalt de ondersteuning 
rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder.

• Combinatie van cash en voucher: de per-
soon krijgt en besteedt een deel van zijn PVB 
cash en spendeert de rest met vouchers.

Een persoonsvolgend budget dient om zorg en on-
dersteuning in te kopen in het eigen netwerk en bij 
toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners 
en gespecialiseerde, door het VAPH vergunde, zorg-
aanbieders. Bijstandsorganisaties kunnen de persoon 
bijstaan om zijn budget te beheren.
Er is geen combinatie mogelijk van een basisonder-
steuningsbudget (BOB) met een persoonsvolgend 
budget (PVB). Het PVB kan echter wel gecom-
bineerd worden met de tussenkomst van het 
VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoet-
komingen van de federale overheid. 
De eerste persoonsvolgende budgetten zullen toege-
kend worden vanaf 1 september 2016. 

Op 1 januari 2017 zullen alle meerderjarige personen 
die momenteel gebruik maken van zorg en assistentie 
van het VAPH worden omgeschakeld naar het nieuwe 
systeem. Hoe dat exact zal verlopen, ligt nog niet vast, 
maar de continuïteit van de zorg die personen nu al 
krijgen, wordt gegarandeerd.

Vanaf dit jaar wordt de zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een 
handicap op een andere manier georganiseerd en gefinancierd. Om nog meer onder-
steuning op maat te kunnen bieden, wordt het systeem van de persoonsvolgende 
financiering (PVF) geleidelijk aan ingevoerd. We lichten dit graag even toe.

Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel: 02 225 85 97
informatie@vaph.be
www.vaph.be

Nieuw adres vanaf juli 2016: 

Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel

Meer weten?
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Dit jaar zien we onze deelname groots en 
hebben we alles gekaderd in het thema 
‘Kunst’. We dopen Seniorplaza voor één 
dag om tot ‘Plazamartre’.

Verschillende kunstenaars met uiteenlopende 
technieken, zullen hun werken ten toon stellen 
op een kunstmarkt op ons gezellige binnenplein.

Maar daarnaast we zijn ook zelf creatief aan de 
slag gegaan, zowel jong als oud.
Handen vertellen een heel verhaal. Zo hebben de 
handen van de residenten in ons zorghotel een 
heel leven mee gedragen vol vreugde en verdriet, 
soms zacht, soms met heel veel kracht. 
Dit gaf ons de inspiratie om samen met hen hier-
rond te werken via fotografie, tekening, verf … 
Het resultaat hiervan kan u bekijken in de kunst-
café’s in het zorghotel, waar je nadien gezellig kan 
napraten bij koffie en een dessertje.
Ook onze jongste cliënten, de kinderen bij de 

onthaalouders van BOWI, hebben zich laten 
inspireren door hetzelfde thema, hun verhaaltje 
is nog maar klein, maar ook zij tonen zich heel 
creatief met hun handen. 
Nieuwsgierig? Kom zeker een kijkje nemen.

Voor wie niet kan stilzitten zijn er verschillende 
activiteiten om aan deel te nemen, zo kan u bij 
onze thuiszorg aan verschillende volksspelen 
deelnemen, of kunnen de kinderen zich uitleven 
op het springkasteel van de thuisverpleging. 
Wie weet slaagt u er wel in om een prijsje  
te winnen?

Maar ook als u zich wil informeren over alle 
mogelijkheden rond residentiële zorg, thuiszorg, 
kinesitherapie, bent u welkom.

Zoals u merkt is er voor elk  
wat wils. Zon of regen, u zal  
zich niet snel vervelen. 

Seniorplaza
Overwinningstraat  133-135
2830 Wil lebroek

Meer in fo?
03.860.70.00 •  in fo@seniorplaza .be

PLAZAMARTRE
ZATERDAG 25 JUNI

Kanaalfeesten te Willebroek

14u00 -18u00 

N
ie

t 
o
p
 d

e 
o
p
en

b
a
re

 w
eg

 g
o
o
ie

n.
 V

U
 W

. L
ee

m
a
ns

, O
ve

rw
in

ni
ng

ss
tr
a
a
t 
1
3
3
, 2

8
3
0
 W

ill
eb

ro
ek

.

O
nt

w
er

p
: S

a
nn

e 
D
’H

er
te

fe
lt

kunstmarkt • live-muziek • volksspelen 

kinderanimatie • infostanden • ijssalon  

gezellige terrasjes • en nog veel meer...

14u00 -16u00
 kunstcafe’s in het zorghotel

14u00 -16u30
 sneltekenaar

Bij mooi weer gaan al deze activiteiten buiten door.

Bij regenweer gaan alle activiteiten binnen door.

Plazamarte 2016 - Flyer.indd   1 25/05/16   18:28

  N

ACHTKLEDIJ

SCHOENEN - BADMO
D

ESOLDEN

NACHT
KLEDIJ
1 KOPEN 

+
1 GRATIS

SCHOENEN
20% 

30%

BIJ AANKOOP 
VAN ÉÉN PAAR
VANAF 
TWEE PAAR

VITALS AAN 
RONDE PRIJZEN

BADMODE

-50%
KORTING

Actie geldig gedurende de volledige soldenperiode

Overwinningsstraat 133-135 • 2830 Willebroek

03 860 70 10 • orthoshop@otv.be

Openingsuren: dinsdag-vrijdag van 10u tot 12.30u en van 13u tot 18u • zaterdag van 9.30u tot 16u - maandag gesloten

De Kanaalfeesten in het centrum van Willebroek bieden u de perfecte 
gelegenheid om een bezoek te komen brengen aan Seniorplaza. 
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CONFISERIE 
NATALIE 

A 12

N 16

KANAAL VAN
WILLEBROEK

BRUG

WATERTOREN

Dendermondsesteenweg

Overwinningsstraat

Oude Dendermondsestraat

Kapel Ten Bosch

Cpt. Trippstraat

A. Van Landeghemplein

Mechelsesteenweg

MECHELEN

BRUSSEL

ANTWERPEN

SENIORPLAZA

Serviceresidenties
Zorghotel (woonzorgcentrum)
Thuishotel (tijdelijk verblijf )
Wonen in een uniek totaalconcept

Volgende infosessie: 
Donderdag 27 maart om 14 u

Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek
o3/860.70.00
info@seniorplaza.be
www.seniorplaza.be

OP MAAT WONEN IN SENIORPLAZA
ALS VEILIGE THUISHAVEN

Maak gebruik van onze publieke betaalparking. 
Ingang aan de Oude Dendermondsestraat. (Rechts afslaan langs de Ten Bosch Kapel)

• Prachtige assistentiewoningen in  
een uniek totaal-concept

• Unieke ligging

• Moderne inrichting

• Luxe afwerking

• Veilig wonen

Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek • 03 860 70 00 • info@seniorplaza.be

Bezoek de assistentiewoningen met  
mogelijkheid tot napraten bij koffie en  
gebak. Inschrijven via 03 860 70 00 of  
socialedienst@seniorplaza.be

RONDLEIDINGEN zaterdag 11 juni tussen 10u en 12u

Een assistentiewoning huren?

Op 15 april opende Confiserie Natalie 
haar deuren in Seniorplaza.
Natalie heeft reeds jaren ervaring als 
verkoopster van pralines en droomde 
al jaren van haar eigen zaak.
Ze is dan ook super gemotiveerd en 
staat helemaal klaar om haar klanten 
in de watten te leggen.

Bij Confiserie Natalie kan u terecht voor Valentino 
pralines, geschenkmanden snoeptaarten, suikervrije 
producten, koekjes en zo veel meer.

Confiserie Natalie is best trots op de vers gemaakte 
Belgische pralines, dus kiezen ze ervoor om ze te 
combineren met andere lokale kwaliteitsproducten. 
Bij confiserie Natalie spelen ze gegarandeerd in op 
ieders smaakpapillen!

“Naast ons breed assortiment aan chocoladeproducten 
streven wij ernaar om u ook een ruime keuze aan geschen-
ken aan te bieden. We bieden een breed assortiment aan van 
geschenkmanden gevuld met onze vers gemaakte pralines 
gecombineerd met goede wijn, het echte Brasser bier, 
handgemaakte koekjes en andere zoetigheden. 

In onze winkels zal u altijd een geschenk vinden voor elke 
gelegenheid, en of je nu een Valentino- geschenk geeft of 
krijgt we garanderen u dat het zal leiden tot een glimlach.”

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

We wensen Natalie veel succes met haar nieuwe zaak.

ZONDAG 12 JUNI VADERDAG: 
Ruim assortiment aan Valentino pralines  
(73 soorten) alsook truffels, studentenhaver en  
een ruim aanbod aan advocaat (12 soorten).

OPEN VAN 9U TOT 15U30 
(zoals alle feestdagen)

NIEUW VANAF 1 JUNI: 
Gin, Cognac, Vaartwater,  
Parfait d’amour en Goudwater.

Meer info:
Overwinningsstraat 163A 
2830 Willebroek
03 430 62 06
0490 435 730
confiserienatalie@hotmail.com

Openingsuren:
maandag & donderdag:  12.00  - 18.00u
woensdag & vrijdag:  10.00  - 18.00u
zaterdag  9:30  - 17.00u
zondag  9:30  - 13.00u
dinsdag gesloten



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

Infosessie: horen (i.s.m. Laperre) donderdag 2 juni om 14u00

Infosessie rond hooggevoeligheid vrijdag 10 juni om 19u30

Infosessie: LEIF (Levenseinde Informatie Forum) vrijdag 16 september om 19u30

Infosessie:  Autonomie en mondigheid als patiënt donderdag 22 september om 14u00

Infosessie rond oudermisbehandeling donderdag 29 september om 14u00

Lezing ‘Euthanasie en psychisch lijden’ (i.s.m. UPV) donderdag 6 oktober om 19u30

Infosessie rond leerstoornissen en problemen (i.s.m. UPV) donderdag 13 oktober om 19u30

Filmvoorstelling: ‘Feel my love’ (thema: dementie) donderdag 10 november om 14u00

Lezing ‘Het taboe van verdriet’ door Manu Keirse (i.s.m. UPV) donderdag 3 november om 19u30

Infosessie hoofdpijn (i.s.m. UPV) donderdag 1 december om 19u30

FILM DATUM UUR

Paradise Trips vrijdag 8 juli om 14u00

Dior en I vrijdag 12 augustus om 14u00

PLAZA KIDS DATUM UUR

Fotografiekamp Clickit (8 tot 16 jaar) 18-22 juli 09 tot 16u30

Kinderfilm  ‘Kung Fu Panda 2 woensdag 6 juli om 14u00

Kinderfilm ‘Haai Five’ woensdag 10 augustus om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Lezing ‘Puur en proper’ (i.s.m. Davidsfonds) donderdag 9 juni om 19u30

Ladies Night donderdag 4 augustus om 19u00

Workshop BBQ donderdag 18 augustus om 19u30

Workshop Cocktails maken donderdag 25 augustus om 19u30

Computercursus (initiatie) (i.s.m. CVO Rivierenland) 
(10-delige lessenreeks)

maandag 19 september om 08u50

Voordracht Papoea Nieuw Guinea (door Patrick Perck) zaterdag  5 november om 15u00

Lezing ‘Ontdeugend ouder worden’ door Zaki (i.s.m. Neos) dinsdag 13 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


