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SHOPPING @ TROPICAL PLAZA … !
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Het is ondertussen een legendarisch evenement en jawel … het is straks weer
zomer en dan organiseert ‘de Plaza’, zoals we tegenwoordig genoemd worden,
weer een Ladies Night.
Het team van Plazarama is opnieuw zeer creatief geweest en het thema
’Havana’ werd uitgewerkt. U mag zich aan een zwoele tropische avond
verwachten en dit onafhankelijk van de weersomstandigheden. Noteer dus 3
augustus 2017 in uw agenda. Vanaf 19h zijn alle ‘Ladies’ welkom.
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Zorgen voor jezelf betekent tijd nemen
voor ontspanning maar betekent ook
naar de toekomst kijken voor jezelf. In
deze uitgave leest u het verhaal van een
echtpaar die op het juiste moment de
juiste keuze hebben gemaakt en daar
bijzonder gelukkig mee zijn. Zij hebben
de keuze gemaakt en voor de twijfelaars
van toen zijn er opnieuw opportuniteiten door de nieuwbouw Plazacity. Kijk
gauw op pag. 4 en 5.

Het laatste weekend van juni organiseert de middenstand van Willebroek
steeds de gekende ‘kanaalfeesten’ met
kraampjes, muziek en kermisactiviteiten. Seniorplaza is dit jaar opnieuw
van de partij, want ook dit deel van de
Overwinningsstraat wordt afgesloten.
U komt toch zeker kijken naar onze
straatactiviteiten?

activiteiten aan te bieden.
Naast onze grote zomerfestivals is
er vast nog meer wat u kan bekoren.
Plazarama beschikt over zijn eigen
website. Kijk dus zeker digitaal op
www.plazarama.be! Digitaal inschrijven
is dus ook een optie! Bent u nog niet
geabonneerd op onze nieuwsbrief, 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 een
mooie en warme zomer. Onze redactie
gaat er even tussen uit, maar in september mag u ons zeker terug verwachten.

Zomeractiviteiten Plazarama
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Ook en zeker tijdens de zomermaanden trachten wij u een waaier van

Wilfried Leemans,
Voorzitter

Voorwaarden voor wie thuis verzorgd wordt:
Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas en al de bijdragen voor de voorbije jaren betaald hebben en bewijzen
dat je zwaar zorgbehoevend bent.

De Vlaamse
zorgverzekering:
financiële steun
voor wie veel zorg
nodig heeft
De zorgverzekering is een initiatief van
de Vlaamse overheid waarbij zwaar
zorgbehoevende personen van alle leeftijden maandelijks een vergoeding van
130 € krijgen. Het maakt niet uit of de
zorgbehoevende thuis verzorgd wordt
of in een erkende residentiële voorziening. Deze zorgvergoeding is een tegemoetkoming voor niet-medische kosten,
zoals bijvoorbeeld poetshulp, gezinszorg,
de aankoop van hulpmiddelen,…
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HET SOLIDARITEITSPRINCIPE
De zorgverzekering is gebaseerd op het principe van solidariteit, waarbij iedere burger zijn
steentje bijdraagt. Wie in Vlaanderen woont en
26 jaar of ouder is, betaalt jaarlijks een bijdrage
van €50.
Indien je een verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering geniet, dan betaal je €25.

Als je binnen een andere regelgeving al erkend bent als
zwaar zorgbehoevend, dan kan dat in bepaalde gevallen ook
voldoende zijn als bewijs. Meer bepaald gaat het hierbij om
de volgende attesten:
• een B- of C-score op de Katz-schaal in de thuis		 verpleging
• ten minste 15 punten op de medisch-sociale schaal in
		 het kader van de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
		 en de Integratietegemoetkoming
• minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving
		 van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagver
		 zorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf;
• kine-E-attest;
• bepaalde attesten van bijkomende kinderbijslag
		 (minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal).
Tenslotte mag je geen persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget krijgen van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap, of voltijds verblijven in
bepaalde voorzieningen die erkend zijn door dat agentschap.

Beschik je nog niet over een attest dat jouw
zorgbehoevendheid bewijst, dan kan je contact
opnemen met OTV.
Onze regioverantwoordelijke zal bij jou langs komen om je
zorgbehoevendheid vast te stellen. Dit doen we aan de hand
van de BEL-profielschaal. Wanneer je 35 of meer scoort op
deze schaal én in orde bent met de voorwaarden, dan heb
je recht op een zorgvergoeding.
Wie gebruik maakt van onze gezinszorg en/of poetsdienst
én 35 punten behaalt op de BEL-profielschaal, krijgt automatisch de zorgvergoeding toegekend en moet zelf geen
stappen ondernemen. OTV kan echter ook de BEL-profielschaal afnemen zonder dat je van onze diensten geniet. In
dat geval moet je, wanneer je een score van 35 of meer
behaalt, zelf nog een aanvraag doen bij jouw zorgkas.
Meer weten?
Bel (03 860 70 00) of mail ons (gezinszorg@otv.be of
poetsdienst@otv.be) met al jouw vragen! Of neem een kijkje op
www.vlaamsezorgkas.be of www.vlaamsesocialebescherming.be.
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Beleggen en wonen in erkende assistentieflats

INVESTEER IN UZELF
EN IN UW TOEKOMST
De sterke troeven van PLAZACITY?
Overloop samen met ons de top-10 van de aangeboden voordelen.
 Toplocatie in het centrum van Willebroek  Luxe voorzieningen
Midden tussen de mensen leven en wonen met
alles op wandelafstand: winkels, banken, restaurants,
openbaar vervoer,... centraal gelegen, tussen Brussel en Antwerpen, en vlakbij Mechelen.

 Uniek totaalconcept
Naast de assistentieflats zijn er ook de thuiszorgdiensten van OTV, het zorg- en thuishotel van Seniorplaza, het wellness- en aquacentrum, de Plaza, de
plazarama en de winkel- wandelboulevard.

 Verschillende woonformules
Een assistentieflat kopen als investering of om
direct zelf te wonen of het huren van een assistentieflat.

 Financiële voordelen
Dankzij de erkenning door de Vlaamse Overheid
betaalt u bij de aankoop van een assistentieflat
slechts 12 % BTW (i.p.v. 21 %) en bent u ook vrijgesteld van de jaarlijkse onroerende voorheffing.
Bovendien geniet u als investeerder van een mooi
verhuurrendement.

 Erkende assistentieflats
Erkende assistentieflats bieden u een belangrijke
kwaliteitsgarantie. De Vlaamse Overheid ziet erop
toe dat aan de strengste normen wordt beantwoord.
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De stijlvolle bistro met terras, het wellnesscenter
met binnenzwembad en sauna, het kapsalon en het
schoonheidssalon,winkels en fitness...

 Toekomstgerichte architectuur
Keuze tussen comfortabele assistentieflats vanaf 90
m² en ruime luxeflats vanaf 110 m².
Alle flats zijn voorzien van mooie terrassen. Slimme domotica maakt u het leven makkelijk en zorgt
voor veiligheid en welzijn.

 Dienstenpakket op maat
Het basispakket garandeert u dag en nacht een
reeks diensten, veiligheid en kwaliteit. Bijkomende
diensten kunnen “op maat” tegen betaling worden
aangeboden.

 Wonen zolang u wil
U richt uw leven in zoals u het wenst. Komen er
ooit gezondheidsproblemen, dan bieden Seniorplaza en OTV u de zekerheid dat u kunt blijven
wonen en op professionele hulp beroep doen.

 Servicegarantie
Kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit Seniorplaza
en OTV. OTV is al jarenlang een vaste waarde in
de regio. Meer dan 300 enthousiaste medewerkers
en een uitgebreid Seniorplaza-team staan elke dag
voor u klaar.

Getuigenis van een tevreden resident

WONEN IN EEN ASSISTENTIEFLAT
Willy en Maria zijn midden de zeventig en kochten in 2010 een assistentiewoning
in Seniorplaza; een beslissing waar ze nog geen seconde spijt van hebben gehad.
“Na onze drukke carrière verdienden we eindelijk een rustiger leven. Onze woning en tuin waren eigenlijk
al een tijdje te groot geworden voor ons en het onderhoud werd er niet minder of lichter op. We beseften
dat wat we in 2010 nog altijd zelf konden, we misschien in 2011 niet meer zouden kunnen: je weet maar
nooit. Maar er kwamen bij onze zoektocht naar een nieuwe woonst zoveel vragen op ons af tot we de
voordelen van een investering in een eigen assistentiewoning inzagen, een investering in je eigen thuis.
Toegegeven: ook voor ons kwam dit vroeger dan verwacht en gepland, maar de opportuniteit om een
luxe-serviceflat te kopen diende zich nu eenmaal aan.”
“Zo’n erkende assistentieflat is ook als een verzekering. De hoop nooit beroep te moeten doen op
private verzorging hebben we wellicht allemaal, maar we moeten toch eerder realistisch zijn.
Voor ons lijkt het trouwens alsof we ‘gewoon’ in een luxe-appartement wonen, met dat verschil 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.”
“Nog een goeie raad: laat je goed informeren over de woon- en servicegarantie
en dergelijke meer. Wij werden daarin perfect begeleid door OTV/Seniorplaza.”

Meer info
www.plazacity.be
of mail naar
info@plazacity.be
of bel naar
03 860 70 00
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Aangenaam verblijven in
het hart van Willebroek
Hebt u als mantelzorger dringend nood aan rust of verloopt het
herstel na een ziekenhuisopname niet zo vlot? Naast de mogelijkheid
om in Seniorplaza permanent te verblijven in het zorghotel
(woonzorgcentrum) of in een assistentiewoning (serviceflat)
kan u er ook tijdelijk verblijven in het thuishotel.
In Seniorplaza zijn 10 plaatsen voor kortverblijf beschikbaar.
Thuishotel

Kinesitherapie

Het thuishotel is een erkend centrum voor kortverblijf. Men kan er terecht vanaf 65 jaar voor minimum 2 weken en maximum 90 kalenderdagen per
jaar waarvan maximum 60 aaneensluitende dagen.
Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor
een kortverblijf.

Er is de mogelijkheid tot individuele kinesitherapie en
deelname aan de wekelijkse bewegingsmomenten die
door het fysioteam georganiseerd worden. Als resident van het kortverblijf kan men uiteraard eveneens
ook aansluiten bij het activiteitenaanbod van het welzijnsteam (dienst animatie) in het zorghotel.

Het geeft mantelzorgers vaak de adempauze die ze
nodig hebben. Weten dat men steeds voor tijdelijke
opvang terecht kan, is vaak een grote geruststelling.
Vaak vraagt de overgang van een ziekenhuisopname
naar huis nog even tijd, ook dan kan een kortverblijf
zeer aangewezen zijn.
Een opname in het thuishotel is soms ook al een eerste kennismaking met hoe het leven in een woonzorgcentrum eraan toegaat.
Als resident van het thuishotel geniet men van dezelfde zorg- en dienstverlening als de residenten van
het woonzorgcentrum. De eenpersoonsstudio’s zijn
ruim ingericht met ingebouwde kasten, een televisietoestel, ijskast,… om het verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. Elke studio heeft een individuele
badkamer met instapdouche en toilet.
Net als in het zorghotel wordt in het thuishotel de
nodige verpleegkundige en hygiënische zorg gegarandeerd door een deskundig team verpleegkundigen en
zorgkundigen die 7 dagen per week dag en nacht paraat staan.
Om de veiligheid te garanderen is er een oproepsysteem dat 24/24 bijstand garandeert.

Winkelcentrum
Op het gelijkvloers van Seniorplaza bevindt zich de
winkel- en wandelboulevard waarvan u tijdens een
verblijf in het thuishotel vast en zeker kan genieten.
Genieten van een koffie op het gezellige binnenplein,
een bezoek aan het kapsalon of genieten van een
deugddoende behandeling in het schoonheidssalon.
Of wat dacht u van een aqua therapie met sauna ?
Het is allemaal mogelijk.

Meer info
Voor meer inlichtingen over het thuishotel kan u contact
opnemen met de sociale dienst van Seniorplaza.
socialedienst@seniorplaza.be
03 860 70 00
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PLAZARAMAKALENDER
INFOSESSIES/LEZINGEN

DATUM

UUR

Infosessie: ‘Huis tuin en keuken EHBO’

donderdag 1 juni

om 19u30

GENIETEN

DATUM

UUR

Vernissage Elke De Schouwer

vrijdag 2 juni

om 20u00

Workshop Wijndegustatie

donderdag 8 juni

om 19u30

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

woensdag 14 juni

om 19u30

Kanaalfeesten: Summer Plaza Festival

zaterdag 24 juni

vanaf 13u00

IJssalon Lounge

zaterdag 1 juli

vanaf 14u00

Sport & Spel: Kubben

donderdag 13 juli

om 14u00

Film ‘Fun in Acapulco’

vrijdag 14 juli

om 14u00

Ladies Night

donderdag 3 augustus

vanaf 19u00

IJssalon Lounge (mét Optreden CoffeeDee)

zaterdag 12 augustus

vanaf 14u00

Film ‘The Lady in the Van’

vrijdag 18 augustus

om 14u00

Sport & Spel: Curling

dinsdag 29 augustus

om 14u00

CURSUSSEN

DATUM

UUR

Digitale Fotografie (CVO Rivierenland - meerdelige lessenreeks)

donderdag 7 september

om 12u30

Word/Exell/PPT (CVO Rivierenland - meerdelige lessenreeks)

maandag 11 september

om 09u15

PLAZAKIDS

DATUM

UUR

Workshop ‘Mindfulness voor kinderen’

woensdag 5 juli

om 14u00

Film ‘Despicable me 3’

woensdag 19 juli

om 14u00

Workshop ‘Snoeptaart maken’

woensdag 9 augustus

om 14u00

Film ‘Raafje met de rode sok’

woensdag 23 augustus

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

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

