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Er beweegt heel wat op de Plaza. 
Yolande Confiserie opende haar 
deuren vlak voor Pasen.  Dat was 
duidelijk te merken aan de vele 
paashazen en aan de rijkelijke keu-
ze aan chocolade eieren in alle mo-
gelijke maten. Daarnaast vindt u bij 
Yolande nog steeds de kwaliteit-
spralines van Valentino en breidt zij 
het assortiment nog verder uit met 
andere zoetigheden, mooi verpakt 
en fijn van smaak.

Naast Yolande is “Het groene huis” 
helemaal op de lente gericht met 
fris groen en heerlijk paasgeel.  
Paasbloemen, krokussen, maar ook 
heerlijk geurende fresia’s maken 
een bezoekje de moeite waard.

Afslanken met infragym
Sinds begin maart smelten de over-
tollige kilo’s als sneeuw voor de 
zon.  Dat kan in ieder geval als u 
enkele sessies boekt bij Infragym. 
Naast een individueel aangepast 
programma op maat gemaakt en 
afhankelijk van uw doelstellingen, 
geeft men u ook advies hoe u uw 
figuur en gewicht kunt behouden. 

Lisa, de nagelstyliste, was in de 
Plaza al gekend. Samen met Myriam 
openen zij vanaf april 2015 de Hair 
& Nails Lounge op het binnenplein 
van de Plaza.

Bij het woord lente gaan we in 
onze gedachte alvast een stapje 
verder de wereld in … op reis!  
Waarom niet naar Papua New 
Guinea? Of daar nog echt kop-
pensnellers leven en is het gevaar-
lijk daar naar toe te reizen? Op 
deze en andere vragen krijgt u een 
antwoord tijdens de voordracht 
door journalist Patrick Perck. Op 
woensdag 20 mei 2015 om 14u 
staat toerisme op het programma 
van Plazarama.

Digitaal in Plazarma
Op de achterzijde van dit nummer 
vindt u de overige diverse activi-
teiten die Plazarama u te bieden 
heeft.  Zo participeert Plazarama 
ook in “de digitale week” met di-
verse workshops over IT en multi-
media en kunt u een kijkje nemen 
tijdens een open les van de compu-
tercursus Windows 8.1. 

Uiteraard zijn er meer artikelen in 
deze nieuwsbrief die uw interesse 
kunnen wekken.  

OTV-Nieuws APRIL 2015

Wilfried Leemans,
Gedelegeerd Bestuurder

EINDELIJK LENTE … 
TIJD VOOR PLAZASHOPPING!
Eindelijk lente! Meer licht, meer warmte, nieuw leven, meer groen en tijd voor de grote schoonmaak? 
Cliché misschien, maar nog steeds voor velen de start om de kasten uit te laden en die oude spulletjes 
naar de kringloopwinkel te brengen… of toch niet?  Hebt u hulp nodig bij de grote schoonmaak dan kan 
onze thuiszorg misschien ondersteuning bieden. Ook op de Plaza is de lente aanwezig. 

Ik wens u alvast 
veel leesplezier!
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Eind 2011 startte OTV met een aparte kraamzorgwerking.  
Drie jaar na de opstart leek het ons een goed moment om 
een tevredenheidsbevraging te doen. 

De resultaten blijken volledig in de lijn te liggen van de kwaliteit die wij 
permanent nastreven. Van de personen die ons de enquête ingevuld te-
rug bezorgden, beoordeelde iedereen ons als goed tot zeer goed. Deze 
algemene tevredenheid gaat zowel over het inhoudelijke aanbod als 
over de hoeveelheid hulp die men gekregen heeft.

Eén van onze grootste troeven blijkt de 
respectvolle omgang met onze cliënten.

OTV KRAAMZORG:
EEN AANRADER!

Ook over de kraamverzorgenden zelf zijn zo goed als alle cliënten tevreden. Bijna 9 op 10 klanten zijn tevreden 
over het contact met de kraamverzorgende, de klantvriendelijkheid en beleefdheid. Ook wat betreft het respect 
voor de privacy scoort OTV kraamzorg goed. Over de contacten met de betrokken verantwoordelijken op het 
hoofdkantoor zegt 96% zeer tevreden te zijn.  We merken wel op dat cliënten vaak op voorhand niet goed we-
ten wat kraamzorg allemaal kan inhouden. Dit is een aandachtspunt waar wij als dienst op willen inspelen door 
meer sensibilisatie naar potentiële cliënten toe. 

Algemeen kunnen we dus concluderen dat OTV kraamzorg op het juiste spoor zit met de huidige manier van 
werken. De opmerkingen en bedenkingen die we van onze cliënten kregen, positief en negatief, nemen we mee 
in onze verdere werking.

De zwangerschap is een periode van genie-
ten en intens beleven. Er verandert ook veel 
in uw lichaam wat dient opgevangen te wor-
den door een zo gezond mogelijke levens-
stijl. Een goede keuze dus om te kiezen voor 
zwangerschapszwemmen.

Tijdens het zwangerschapszwemmen kan u op een 
ontspannende manier uw conditie onderhouden en 
bevordert u de ontwikkeling van uw kind.
Dit alles in een toffe en gezellige groepssfeer waar-
bij uw zwangerschap en uw lichamelijke beleving 
centraal staan!

De lessen worden gegeven in kleine groepjes in een 
verwarmd zwembad (31°) met een waterniveau van 
1,35m. met aandacht voor relaxatie, ontspanning en 
ademhaling ter voorbereiding op de bevalling.

ZWANGERSCHAPS-
ZWEMMEN 
IN AQUAPLAZA!

Doordat de oefeningen worden gegeven in on-
diep water, kunnen de lessen zeker ook gevolgd 
worden indien u niet goed kan zwemmen..

Vanaf 5 à 6 maanden zwangerschap begint het 
extra gewicht te wegen op uw rug.  Tijdens de 
lessen zal u gebruik maken van de eigenschappen 
van het zwembadwater om de druk op uw rug 
te verlichten.

De lessen worden gegeven door ervaren 
kinesiste Roos Pintens en gaan telkens 
door op donderdag van 19u tot 20u.

MEER INFO:
t 03 860 70 00 
aquaplaza@seniorplaza.be
www.aquaplaza.be
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TERUGBLIK 
DAG VAN DE 
ZORG

BABY- 
ZWEMMEN &
ZWEMLESSEN
Vanaf april kan u in Aquaplaza terecht voor 
babyzwemmen en privézwemlessen!

PRIVÉZWEMLESSEN
Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom om hun eerste 
zwemervaring op te doen. De lesjes zullen doorgaan 
in groepjes van 3 kinderen, maximaal 2 groepjes te-
gelijkertijd.
 
Wanneer?
De zwemlessen worden gegeven op zondagvoormid-
dag, om 10u en 10u30, in een reeks van 10 lessen die 
telkens starten na een schoolvakantie.
De eerste reeks zal starten op zondag 26 april.
€150 per reeks van 10 lessen.

BABYZWEMMEN
Op ontdekkingstocht samen met uw kleine spruit!
Voor baby’s van 6 maanden tot 2 jaar.

Wanneer?
De lessen gaan door op zondag van 11u tot 11u30.
Voor een reeks van 5 lessen betaalt u €40.

Info en inschrijvingen?
0494 474 040

Op zondag 15 maart 2015 vond de vierde edi-
tie van de Dag van de Zorg plaats. OTV en 
Seniorplaza was één van  de 140 organisaties 
die hun deuren openzette.

Onze vrijwilligers en medewerkers stonden klaar om 
de dag in goede banen te leiden. 

Uiteraard was het onze bedoeling om mensen te in-
formeren rond de zorg die wij kunnen aanbieden en 
dit met een twintigtal informatiestanden. Daarnaast 
konden de bezoekers genieten van een gratis koffie 
en wafels. 

Tientallen mensen hebben zich laten verwennen met 
een handmassage, met op de achtergrond muziek aan 
de vleugelpiano, een warme kennismaking met de 
verwenzorg.

In de kiné-ruimte werd door de moedigen de behen-
digheid getest, dit door de ene al wat vlotter als door 
de andere.

Doorheen de hele organisatie liep ook een rondlei-
ding en een wedstrijd, waarbij zeven correcte ant-
woorden moesten gegeven worden om kans te ma-
ken op één van de prijzen. 

Uit de juiste binnengebrachte antwoorden heeft een 
onschuldige hand drie winnaars gekozen. 

Dit zijn de gelukkige winnaars:
1ste plaats   (Bon voor gelaatsverzorging bij Lilou)
 Dhr. De Wulf uit Breendonk
2de plaats   (Bon voor Plazabistro)
 Dhr. Weyns uit Hemiksem
3de plaats   (Plazashopping-bon) 
 Mevr. Verstrepen uit Breendonk

Proficiat aan de winnaars! 
We wensen hen er veel plezier mee.

Heeft u de Dag van de Zorg gemist?
U kan elke maandag om 15u deelnemen aan de 
rondleiding van de Serviceflats en het Zorghotel.
Inschrijven hiervoor is niet verplicht.
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Wat begon als een zoete hobby, groeit nu 
uit tot de nieuwe job van de Willebroekse 
Yolande Van Dorslaer. Zij opent de deu-
ren van haar zaak ‘Yolande Confiserie’ in 
Seniorplaza.

“Een eigen zaak starten is al jaren mijn grote droom, 
maar het houdt natuurlijk ook een financieel risico 
in. Daarom werkte ik in het verleden als boekhoud-
kundig bediende en maakte ik na mijn uren aller-
lei zoets -zoals taarten en cupcakes- voor vrienden 
en familie. Maar toen de Valentino-pralinewinkel 
over te nemen stond, besloot ik toch de sprong te 
wagen”, klinkt het. “Deze locatie leek me ideaal. Ik 
breidde het assortiment verder uit met, naast am-
bachtelijke pralines, ook streekproducten zoals de 
Carolusbieren en ambachtelijke producten zoals 
advocaat, confituren, koekjes en snoep, geschenk-
manden en meer.”

Kom zeker een kijkje nemen en maak 
kennis met ons uitgebreid assortiment!

Overwinningstraat163A - 2830 Willebroek
0496 956 194
www.yolandeconfiserie.be

Openingsuren:
ma-di-do-vrij: 9.30u tot 12u en van 12.30u tot 18u 
wo:  9.30u tot 12u 
za:  9.30u tot 12u en van 12.30u tot 17u

YOLANDE 
CONFISERIE 
OPENT 
DEUREN IN 
SENIORPLAZA

Hair & Nails Lounge is een kapsalon en nagel-
studio waar iedereen welkom is! Vanaf april 
kan u bij Lisa en Myriam terecht in een aan-
genaam nieuw salon voor de totale verzor-
ging van uw haar en nagels.

We stellen ons graag even voor:
Myriam is verantwoordelijk voor het kapsalon , en 
met haar 30 jaar lange ervaring weet ze iedereen bij 
te staan met de juiste raad. Zij is coloriste van oplei-
ding en weet zo iedereen te verbazen met de juiste 
kleurencombinaties in 1 kapsel.

OPENING HAIR & NAILS LOUNGE!

OPENINGSACTIE 
VOOR IEDEREEN:

MAAK SNEL UW AFSPRAAK IN DE 
MAAND APRIL EN KRIJG 10% KORTING!

Actie enkel geldig in het kapsalon en t.e.m 30/4/2015
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OPENING HAIR & NAILS LOUNGE!

Wil je eens een nieuw kapsel proberen dan ben je 
hier zeker aan het juiste adres. Ook voor het plaat-
sen van hairextensions kan je hier terecht.

Lisa is verantwoordelijk voor de nagelstudio. 
Er is een zeer grote keuze uit color gels en nail art, 
maar u kan ook kiezen voor een gewone prachtige 
french manicure. 
Voor mensen die zich niet kunnen verzoenen met 
gelnagels bieden we ook gelish aan. 

VOOR IEDERS WAT WILS DUS!

OPENINGSACTIE 
VOOR IEDEREEN:

MAAK SNEL UW AFSPRAAK IN DE 
MAAND APRIL EN KRIJG 10% KORTING!

Actie enkel geldig in het kapsalon en t.e.m 30/4/2015

Hair & Nails Lounge
Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek

Info of afspraken:  0473 82 15 01 
www.facebook.com/hairandnailslounge

KAPSALON 
Ma:  gesloten
Di:  9u - 18u
Wo:  9u - 18u
Do:  9u - 18u
Vr: 9u - 17u
Za: 8u - 16u

NAGELSTUDIO
Ma: 10u - 18u
Di: gesloten 
Wo:  9u - 13u
Do: 10u -  20u
Vr:   9u -  16u 
Za:   8u -  13u

OPENINGSUREN

Sinds 1 maart vindt u Infragym terug op de 
Seniorplazasite. Infragym is een studio voor 
afvallen, figuurcorrectie en beweging.

Het team van Infragym heeft als moto: iedereen een 
goed gevoel geven. U kan bij Infragym terecht als u 
graag in beweging bent, iets wilt veranderen aan uw 
figuur of gewicht wilt verliezen. Na een lichaamsana-
lyse wordt samen gekeken naar de formule die het 
beste bij u past. Er wordt een programma voor u op 
maat gemaakt, naar uw behoefte en mogelijkheden. 
Voor de betaling van de sessie wordt gewerkt met 
beurtenkaarten.

OEFENINGEN:
De oefeningen worden aangepast op maat maar er 
zijn ook algemene oefeningen voor de buik, dijen, be-
nen, armen, taille, kuiten, enz. Een hele oefenreeks 
wordt meestal afgewerkt in een 20 à 25-tal minuten, 
een heel programma meestal na 10 beurten of meer.

INFRAROOD:
Oefeningen en beweging voor mannen en vrouwen 
onder infraroodstraling voor 4 maal meer resultaat.

CONTACT:
Voor meer uitleg over de manier van werken of 
voor een eerste afspraak: Overwinningsstraat 
165B, 2830 Willebroek, willebroek@infragym.com, 
0486/87.23.32

OPENINGSUREN:
Maandag: 9u tot 16u30
Dinsdag: 9u tot 13u en van 16u30 tot 22u
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 16u30 tot 22u
Vrijdag: 9u tot 13u
zaterdag: 9u tot 13u
Zondag: Gesloten
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LEVEN TOT HET EINDE TOE…           

PALLIATIEVE ZORG IN SENIORPLAZA
Seniorplaza streeft naar optimale zorg, ook op 
het einde van het leven. De individuele keuze-
vrijheid van elke resident is erg belangrijk en 
daarom zal de zorg rond het levenseinde ook 
afgestemd worden op de wensen van de resi-
dent. Door goede palliatieve zorg aan te bie-
den, hoopt Seniorplaza dat elke resident ook 
in zijn of haar laatste levensfase hier comforta-
bel kan verblijven.

Palliatieve zorg is  de actieve totaalzorg voor men-
sen die lijden aan een ziekte die ongeneeslijk is, pro-
gressief, levensbedreigend op relatief korte termijn en 
zonder mogelijkheid op herstel of stabilisering. 
Omdat het belangrijk is tijdig de wensen van de re-
sident te kennen, wordt ernaar gestreefd om  enkele 
weken na opname in Seniorplaza een overleg te plan-
nen met de resident en zijn familie. Tijdens dit over-
leg, wordt samen met de huisarts en de referentie-
verpleegkundige palliatieve zorg, de “Vroegtijdige 
Zorgplanning” uitgelegd, besproken en eventueel 
schriftelijk vastgelegd.

Afhankelijk van de gezondheidsevolutie van de resident 
zal er beslist worden wanneer een palliatief dossier 
wordt opgestart. Met het ganse zorgteam (zorgkundi-
gen, verpleegkundigen, zorgcoördinatoren, fysioteam, 
klantendienst) wordt dan extra aandacht gegeven aan 
maximaal comfort en kwaliteit in de laatste levensfase. 

Tijdens die palliatieve fase worden de resident en zijn 
familie duidelijk geïnformeerd over de evolutie en het 
te verwachten verloop.

 Optimale lichamelijke zorg
Dit omvat maximale pijn- en symptoomcontrole, 
mond- en wondzorg, decubituspreventie, aange-
paste voeding, relaxatie,…

 Aandacht voor psychische noden
De laatste levensfase is vaak een periode van on-
zekerheid, angst en twijfel. Het verzorgend team is 
opmerkzaam voor de verbale en niet-verbale sig-
nalen van die psychische belasting en streeft naar 
een persoonlijke opvang, zodat alle vragen, verdriet 
en innerlijke pijn kunnen besproken worden.

 Sociale begeleiding
Ook de familie van de palliatieve resident wordt 
begeleid tijdens de laatste levensfase door ook hen 
psycho-emotionele ondersteuning te bieden, hen 
te informeren over het verloop en hen te helpen 
met administratieve regelingen.

 Spirituele  begeleiding
Seniorplaza vind het belangrijk dat de individuele 
keuzevrijheid van elke resident, diens waarden, nor-
men en levensbeschouwing worden gerespecteerd, 
ook op het einde van het leven. Zingevingsvragen 
en specifieke wensen (ziekenzalving, euthanasiever-
zoek,…) zullen worden beluisterd  en gerespec-
teerd, binnen de mogelijkheden van het zorghotel.

Indien u graag meer informatie wenst over pal-
liatieve zorg, mag u steeds contact opnemen 
met het zorgteam van Seniorplaza.

Palliatieve zorg geeft
aandacht aan 4 velden:
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De Digitale Week is een week vol multimedia activiteiten in heel België, steeds gratis 
of zeer goedkoop. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel  beginners als mensen met 
wat meer ervaring zijn welkom. De Digitale Week 2015 vindt plaats van 20 tot en met 
30 april, over heel Vlaanderen en Brussel.

E-inclusie
Tegenwoordig spreekt men om de problematieken rond computertoegang, -vaardigheid en media-
wijsheid aan te duiden van ‘het werken aan de e-inclusieve maatschappij’. In een e-inclusieve samen-
leving hebben alle burgers toegang tot het internet, weten die burgers hoe een computer te gebrui-
ken én weten ze hoe ze die vaardigheden strategisch kunnen inzetten.

Activiteiten Digitale Week
Tijdens de digitale week organiseert Plazarama 4 activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn.  
Al onze activiteiten zijn tevens GRATIS.

Op donderdag 9 april en woensdag 22 april, telkens om 14u, organiseert Plazarama een 
workshop: aan de slag met iPhone en iPad. Heb je een iPhone of iPad, maar kan je er niet mee 
aan de slag? Tijdens deze workshop maak je kennis met de basisapplicaties en de specifieke IOS-
applicaties. We installeren samen enkele apps. Deze workshop is voor beginners.
 
Op donderdag 23 april om 19u organiseert Plazarama een infosessie: ‘Wat zijn smartphones en 
tablet PC’s?” Deze infosessie gaat dieper in op het gebruikt van smartphones, tablets, de voor-en na-
delen, enz… Tijdens deze infosessie worden alle platformen aangekaart: Apple iOS, Android, 
Windows Mobile en Blackberry.

Ook organiseert Plazarama, sinds begin maart, een beginnerscursus Windows 8.1. In het kader van 
de digitale week, organiseren we een ‘OPEN LES’. We nodigen iedereen uit op dinsdag 28 april 
om 14u om een kijkje te nemen tijdens onze lessen.

Voor meer info en/of inschrijvingen, aarzel niet om ons te contacteren. 
Telefonisch via 03 860 70 00 of via email: info@seniorplaza.be

Meer info rond de digitale week: www.digitaleweek.be

DE DIGITALE WEEK 
@ SENIORPLAZA!



PLAZARAMAKALENDER 

VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN
Filip De Clerck, coördinator plazarama
Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek
03 860 70 00 • info@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

WORKSHOPS DATUM UUR

Gin & Tonic tasting woensdag 1 april om 19u00

Cocktail workshop Comme Chez Soif
zaterdag 18 april &
zaterdag 20 juni

om 19u00

Aromatherapie: Zelfzorg met essentiële oliën in de lente woensdag 27 mei om 19u30

Aromatherapie: EHBO met essentiële oliën woensdag 17 juni om 19u30

INFOSESSIES DATUM UUR

Aan de slag met iPhone en iPad
donderdag 9 april en 
woensdag 22 april

telkens 14u00

Valpreventie, hoe kan ik vallen voorkomen? dinsdag 21 april om 14u00

Wat zijn smartphones & tablets? donderdag 23 april om 19u00

Open Les: Computercursus windows 8.1 dinsdag 28 april om 14u00

Lezing: Op wandel zijn in uw leven ism. Hedera donderdag 11 juni om 19u00

FILMS DATUM UUR

Kinderfilm: Hoe tem je een draak 2? woensdag 15 april om 14u00

Los Flamencos vrijdag 24 april om 14u00

Zware jongens vrijdag 29 mei om 14u00

Max vrijdag 26 juni om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Vernissage: Mar Vleeschouwers vrijdag 24 april om 19u00

Optreden Gl’Amour woensdag 6 mei om 14u00

Seniorensportdag, ism. sportdienst Willebroek dinsdag 19 mei doorlopend

Lezing: Op reis naar de laatste koppensnellers 
(Papua New Guinea)

woensdag 20 mei om 14u00

Ijssalon @ Lounge zaterdag 20 juni om 14u00

5e Ladies Night Houd zeker onze website in de gaten voor meer informatie! donderdag 30 juli  om 19u00

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


