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Ook Seniorplaza & OTV maken 
zich klaar om de wandelboulevard 
aantrekkelijk te maken. Straks ha-
len we ook hier de versieringen uit 
de kelder en maken onze talrijke 
vrijwilligers er alweer iets moois 
van.

Kerstprogramma Plazarama
Kijkt u even naar de activiteiten op 
pagina 7.  U vindt er vast iets leuks 
en nuttigs om tijdens de feestdagen 
te gebruiken of om uw feestdis te 
laten schitteren voor uw gasten.  
Tijdens deze dagen mag voor de 
dames de make-up iets meer maar 
toch verfijnd worden aangebracht.  
Schoonheidssalon Beauty Lounge 
kan u hierbij wat extra technieken 
aanleren.
Om te starten met het juiste ape-
ritief kan de Cava degustatie u de 
juiste smaak laten proeven.

Kersthappening op 
zaterdag 12/12/2015
Wenst u niet eigenhandig de no-
dige kerstcreaties te maken, dan is 
onze kersthappening ‘the place to 
be’ want op 12 december organi-
seren wij een uitgebreide indoor  
kerstmarkt waar onze commerci-
ele partners u zullen verwelkomen 
met leuke cadeau-ideetjes en 
diverse decoratieve elementen om 

het feestgebeuren op te smukken.

Kerstconcert op 20/12/2015
Zoals steeds kan u bij Plaza Bistro 
terecht voor een culinaire beleving 
die door Carlos en Sarah vakkun-
dig wordt gebracht. Als extraatje 
wordt u op zondag 20/12/2015 een 
extra kerstconcert aangeboden op 
het binnenterras van Plaza Bistro 
door Steffi & Adi. Reserveer tijdig 
uw plaatsen voor het optreden van 
15 tot 17h.

Er valt uiteraard meer te beleven 
maar daarover komt u alles te 
weten op de volgende pagina’s.  

Rest mij enkel nog om aan u en uw 
familie onze kerstwensen te richten 
en voor 2016 veel geluk, voorspoed 
en een goede gezondheid!
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OTV-Nieuws DECEMBER 2015

Wilfried Leemans,
Gedelegeerd Bestuurder

KERSTEDITIE OTV& SENIORPLAZA
Kerst, altijd weer een fijne tijd om te beleven! Tijdens donkere dagen worden de straten opgevrolijkt met 
kerstverlichting en in huis wordt de boom binnengebracht en rijkelijk versierd. Er wordt gedebatteerd 
hoe en waar we onze eindejaarsdagen zullen doorbrengen en breken ons hoofd over de geschenken die 
we willen geven.
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WANDELEN EN 
WHISKY PROEVEN 
Donderdagochtend, 22 oktober: het lijkt een wat druilerige herfstdag te worden.  
Misschien hadden we deze uitstap toch beter in de lente gedaan …
Hoewel, dan wordt een herfstwandeling maken weer zo moeilijk.  
We voorzien wel een plan B voor wie het herfstweer  niet wil trotseren.

Herfstwandeling in 
domein Tivoli te Mechelen
Dit is het programma voor vandaag:
We starten de dag met een herfstwandeling in Domein 
Tivoli te Mechelen, een aangenaam Kasteelpark, met 
onder andere een kruidentuin en  kinderboerderij. 
Het kasteel zelf is een restaurant/feestzaal, waar we 
ook onze lunch zullen nemen.
Na de middag staat een bezoek aan de whiskystokerij 
op het programma.

Bij aankomst in Tivoli lijkt het weer best mee te 
vallen en kiest niemand voor een vervroegd aperi-
tief. Een frisse wandeling tussen de bomen kan zo’n 
deugd doen. En een park is in de herfst op z’n mooist. 
Heerlijk, de geur van vallende bladeren.
Wanneer een eekhoorn gespot wordt, stopt toch 
iedereen even. Op verwondering staat duidelijk geen 
leeftijd en die beestjes blijven tot de verbeelding spre-
ken. Net zoals Kadodder, die de kinderen doorheen 
het park en de kinderboerderij nieuwsgierig moeten 
maken naar de natuur. 
De schilpadden hebben het al niet meer begrepen op 
het weer en hebben zich al wat teruggetrokken, maar 
de andere beestjes laten zich nog graag bewonderen.

We wandelen graag nog een beetje verder en denken 
er niet aan de kortste weg naar de warmte in het 
kasteel te kiezen.
Neen, de herfst was dan toch geen slechte keuze.

Na de lunch in een zeer aangenaam kader is het terug 
tijd om de bus op te gaan, richting Blaasveld.

Bezoek wiskystokerij 
“De Molenberg”
We stoppen aan whiskystokerij ‘De Molenberg’.  
De gids is voor ons gereserveerd.
We vernemen de geschiedenis van het domein en 
krijgen alle uitleg over het stoken van de Whisky.  
Dit wordt ons letterlijk in geuren en kleuren verteld.

Na de rondleiding volgt het aangename proefmoment. 
Iedereen krijgt een glaasje aangeboden. 
Het glas mogen we meteen houden.

In het winkeltje komen de ideeën voor eindejaars- 
cadeaus al naar boven.
Ik denk dat er binnenkort hier en daar wel wat  
lekkers onder de kerstboom zal liggen.
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Als je geregeld binnenspringt bij OTV/Seniorplaza, heb je onze  
Bowi-beren misschien al eens zien hangen, daarom stellen we ons 
graag even voor…  

KINDEROPVANG BOWI

Wie zijn we?
Kinderopvang Bowi is een organisator voor ge-
zinsopvang met een 40-tal  kinderbegeleiders in de 
regio’s Willebroek, Bornem, Puurs en Mechelen. Al 
onze kinderbegeleiders, beter gekend als onthaal-
ouders, zijn erkend en vergund door Kind & Gezin. 
Dit betekent dat ze geregeld controle krijgen van de 
zorginspectie. Ook worden zij ondersteund door de 
3 verantwoordelijken van onze dienst. 

Wat doen we zoal voor 
onze kinderbegeleiders?
Om bij te blijven met de laatste nieuwe regelgeving 
en/of tendensen binnen de gezinsopvang worden op 
regelmatige basis vormingen aangeboden aan onze 
kinderbegeleiders. Zowel pedagogische thema’s als 
praktische onderwerpen zoals levensreddend hande-
len komen hier aan bod.
Ook worden ze via de maandelijkse nieuwsbrief 
geïnformeerd over het reilen en zeilen van de dienst 
en kinderopvang in het algemeen.

Wie kan bij ons terecht?
In totaal worden op een heel jaar ongeveer 400 kind-
jes opgevangen door onze kinderbegeleiders. Dat zijn 
vooral baby’s en peuters, al kunnen er bij sommige 
kinderbegeleiders ook kindjes tot 12 jaar terecht.

Bij Kinderopvang Bowi is ieder kind welkom! 

Hoe werken we aan kwaliteit?
Wij streven naar een kwaliteitsvolle opvang voor alle 
kinderen ongeacht hun noden, verschillende sociale 
of culturele achtergrond. 
Dit houdt in dat wij steeds proberen de opvang af te 
stemmen op de kinderen om ervoor te zorgen dat ze 
zich steeds opperbest voelen in hun opvang! 
Om dit na te gaan maken we, bovenop huisbezoeken 

door de verantwoordelijken, onder andere gebruik 
van ’t Bowieke, een systematische methode die ont-
wikkeld werd om de kinderbegeleiders aan te zetten 
tot zelfevaluatie met het oog op het bevorderen van 
welbevinden, betrokkenheid, ontwikkeling en ont-
plooiing en persoonsvorming van kinderen. 

Geïnteresseerd om zelf 
kinderbegeleider te worden?
Onze kinderbegeleiders maken BOWI sterk! Zij 
dragen dagelijks zorg voor al die wondere wezentjes!

Wil je graag mee deel uitmaken van ons Bowi-
team, dan kan je misschien zelf aan de slag als 
kinderbegeleider! 

Op onze website www.bowi.be vind je meer 
informatie over de selectieprocedure of je kan op 
donderdag tussen 13 en 15 uur langskomen tijdens 
de permanentie in Willebroek voor een persoonlijk 
gesprek.

Onze gegevens op een rijtje…

Kinderopvang Bowi vzw
Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek

03/860.70.30
kinderopvang@bowi.be
www.bowi.be
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Beauty Lounge staat voor ontspanning met 
top producten in een leuk kader met wel op-
geleide mensen. Na 14 jaar ervaring in Wilrijk 
en 9 jaar in Aartselaar opende Beauty Lounge 
Willebroek zijn deuren op 24/9/2015.

Beauty Lounge overkoepelt drie schoonheidscen-
tra in de Antwerpse regio, met name in Wilrijk,   
Aartselaar en Willebroek.  ‘Rode draad’ doorheen 
de drie centra van Beauty Lounge is het gebruik van 
hoogkwalitatieve natuurproducten, vrij van parabe-
nen en chemische stoffen. 

Gelaatsverzorgingen, afslanken en voeding
De drie centra staan voor gelaats- en lichaams-
verzorging. De grotere Wilrijkse vestiging biedt 
tevens een uitgebreid afslankingsprogramma aan. 

Nieuw binnenkort is de ultrasculptor, een apparaat 
dat positieve stress creëert in de cellen opdat deze 
meer elastine en collageen produceren. Een primeur 
voor België, rechtstreeks uit de USA. De natuurlijke 
manier om Botox en fillers te vervangen.

Make-up & permanente make-up
Beauty Lounge organiseert tevens make-up work-
shops met tips & tricks en heeft een hele lijn van 
nicheparfums: authentieke geuren zonder chemi-
sche bestanddelen.

Beauty Lounge werkt enkel met doordacht geko-
zen productlijnen, zoals shampoos met kaviaarex-
tract. Voor de huidverzorging werd geopteerd voor 
het Zuid-Afrikaanse Environ, met Vitamine A voor 
huidverbetering; Ahava uit Israël, met alle geheimen 
uit de Dode Zee en Jane Iredale, mineraal gezonde 
make-up. 

Ontharing & permanente ontharing
Bovendien kan u bij alle vestigingen van Beauty 
Lounge terecht voor ontharing en permanente ont-
haring. Eens per maand komt de firma laserontharing 
voor definitieve ontharing langs.

Ook voor wimperkrulling en wimper-extensions,  
gelnagels, manicure, pedicure en so polish, een nagel-
lak die lang blijft zitten, kan u in ons schoonheidssalon 
terecht.

Hebt u graag meer informatie of brengt u graag een 
bezoek aan ons schoonheidssalon? Neem vrijblijvend 
contact op en we maken graag een afspraak zodat 
we in een ontspannen sfeer het juiste advies op maat 
kunnen geven.

Waar kan u ons vinden? 

Overwinningsstraat 165 b - 2830 Willebroek  
T. 03 284 59 20
 
Openingsuren:
maandag:  9u - 18u dinsdag:  9u - 20u
woensdag:  gesloten donderdag:  9u - 18u
vrijdag:  9u - 18u zaterdag:  9u - 14u

www.beautylounge-antwerpen.com

BEAUTY LOUNGE
het nieuwe schoonheidssalon in Plaza shopping
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Wij heten u van harte welkom op 
onze gezellige kerstmarkt 
Kom en ontdek tips en tricks voor 
het organiseren van uw kerstfeest! 
Gratis toegang voor iedereen.  

12.12.2015
van 13u tot 16u30

zaterdag

Net zoals de voorbije jaren organiseren wij ook dit jaar onze indoor kerstmarkt in onze  
gebouwen van Seniorplaza. Deze zal doorgaan op 12 december van 13u tot 16u30.

Op deze happening, waar u, uw vrienden en familie van harte welkom zijn,  zal u allerhande tips en tricks kunnen 
ontdekken voor het organiseren van uw kerstfeest.

Eveneens zal u leuke cadeautjes op de kop  
kunnen tikken voor onder de kerstboom.

Onze lounge en Plaza Bistro zullen geopend zijn voor een drankje en een hapje en al onze andere commerciële 
partners zullen u eveneens met open armen ontvangen met leuke cadeauartikelen, zoals snoepgoed (en veel 
meer) bij Yolande, de mooiste kerststukjes en decoratie bij Het Groene Huis en praktische cadeautjes in onze 
Orthoshop. Ook kan u die dag terecht bij Beauty Lounge voor de mooiste feestmake-up en bij Hair & Nails 
Lounge voor ideeën voor een feestelijk kapsel.

Tot dan?

Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek
tel. 03 860 70 00 - plazarama@seniorplaza.be
www.seniorplaza.be

U kan gebruik maken van onze 
publieke betaalparking 
(ingang via Oude Dendermondsestraat,  
rechts afslaan langs de Ten Bosch Kapel)
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uw zorgpunt

Voor de volgende vakgebieden werken wij samen met erkende verstrekkers van de firma 
Aqtor zodat u kan genieten van terugbetaling van de mutualiteiten.  

• Prothesiologie (o.a. arm- en beenprothesen)
• Orthesiologie (o.a. braces en bandages)
• Bandagisterie (o.a. steunzolen, buikgordels, korsetten, breukbanden, borstprothesen, lumbostaten, 

stoma-materiaal, therapeutische steunkousen, armkousen en handschoenen bij lymfoedeem,  
drukkledij bij brandwonden) 

• Mobiliteitshulpmiddelen (o.a. looprekken, rolators, zitschalen, scooters, driewielfietsen, manuele 
en elektronisch aangedreven rolwagens)

• Schoenen (o.a. comfortschoenen, diabetesschoenen, post-operatieve schoenen, orthopodische 
schoenen)

Verhuur
Voor verhuur werken wij met AKS. Samen bieden wij u een ruim assortiment van verhuurartikelen aan: 
elektrische verzorgbedden en hun toebehoren, hometrainers, patiëntenliften, enz. 

Woningaanpassingen
Wanneer het gaat om woningaanpassingen werken wij samen met Blijf Actief wonen. Dit kan gaan van een 
eenvoudige ingreep tot een volledige aanpassing van uw woning. Wij helpen u tevens met het aanvragen 
van premies en subsidies. 

Hulpmiddelen
Daarnaast kan u bij Orthoshop ook nog terecht voor allerlei hulpmiddelen die het dagelijkse leven verge-
makkelijken of aangenamer maken, zoals bijvoorbeeld Tempur, zitballen, comfortschoenen, compressiekou-
sen en bloeddrukmeters, sta-op-zetels, bedden, nachtkledij, aromatherapie…

Wij zorgen eveneens voor de nodige formulieren voor tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH).

Vanaf heden kan u ons  
ook vinden in Bornem. 
Samen met onze partners helpen  
wij u graag verder. 

ORTHOSHOP BORNEM 
Sint-Amandsesteenweg 54, 2880 Bornem
GSM: 0476/ 756 488  
(Greet Verheyden: ergotherapeute)
greet.verheyden@otv.be

OPENINGSUREN
Dinsdag 19.00u-20u30 en op afspraak
Mogelijkheid tot huisbezoeken

Orthopedisch verstrekker Jochen Verstraeten 
is aanwezig op dinsdag van 19.00u tot 20.30u.

ORTHOSHOP WILLEBROEK 
Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek
Tel. 03/860 70 10
orthoshop@otv.be 
www.otv.be

OPENINGSUREN
Di tot vrij: 10.00u - 12.30u / 13.00u - 18.00u 
Zaterdag: 09.30u - 16.00u

Orthopedisch verstrekker Willem Dierickx is 
aanwezig op woensdag van 16.30u tot 17.30u. 6
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Overwinningsstraat 133-135, 
2830 Willebroek
03/860.70.00 - plazarama@seniorplaza.be

KERSTPROGRAMMA 
PLAZARAMA

Workshop  
Make-up voor de feestdagen

Wenst u er met de feestdagen schitterend uit 
te zien? Kom dan naar de workshop make-up 
aanbrengen in samenwerking met schoon-
heidssalon Beauty Lounge. Bij aankoop van 3 
producten betalen wij u het inschrijvingsgeld 
terug. 
Vrijdag 4 december om 17u00
Kostprijs €15

Workshop Kerst-cupcakes maken

Hebt u zin om met de feestdagen uw gasten 
te verrassen met een originele kerst-cupcake? 
Dan is deze workshop zeker iets voor u! De 
workshop gebeurt onder professionele be-
geleiding en is in samenwerking met Yolande 
Confiserie. 
Dinsdag 8 december om 13u00
Kostprijs €20

Aperitiefconcert Gl’amour

Plazarama organiseert in samenwerking met 
Gl’amour een aperitieconcert waarbij we u 
graag verwelkomen. Na de voorstelling hebt u 
de mogelijkheid om samen iets te drinken in de 
Lounge.
Dinsdag 15 december om 14u00
Gratis toegang

Workshop Cava degustatie

Bent u op zoek naar een geschikte en lekkere 
cava voor de feestdagen? In samenwerking met 
Wijnen Moniez organiseren we een degustatie 
waarbij u kan luisteren, proeven en vergelijken. 
Er is voor elke liefhebber wat wils. 
Dinsdag 15 december om 19u00
Kostprijs €10

Seniorplaza’s Kerstbingo

Wij heten u van harte welkom op onze kerst-
bingo, ideaal voor jong en oud. Breng gerust 
kennissen, familie en vrienden mee en beleef 
samen een gezellige bingonamiddag.
Woensdag 16 december om 14u00
Deelname: 0,50 per bingokaart

Workshop Bloemschikken kerststuk

‘Het Groene Huis’ organiseert een workshop 
kerst bloemschikken. Gedurende een hele dag 
worden er 2 kerststukken gemaakt. Tijdens de 
middag wordt er een maaltijd voorzien in Plaza 
Bistro.
Zondag 20 december van 10u tot 16u00
Kostprijs €110 (maaltijd incl.)

Workshop Kerst-cupcakes for kids 
ism Yolande Confiserie

Samen met de kinderen versieren we enkele 
cupcakes die je nadien mee naar huis kan ne-
men om lekker op te smullen. 
Maandag 21 december om 10u00
Kostprijs €20



PLAZARAMAKALENDER 

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

WORKSHOPS DATUM UUR
Make-up voor de feestdagen vrijdag 4 december  vanaf 17u00

Kerstcupcakes maken,  Yolande Confiserie dinsdag 8 december om 13u00

Cava degustatie, Wijnen Moniez dinsdag 15 december  om 19u00

Bloemschikken kerststuk, Het Groene Huis zondag 20 december van 10u00 tot 16u00

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR
Yoga voor senioren woensdag 9 december  om14u00

Vrouwen naast de troon, de koninginnen van België,  
Neos Willebroek

donderdag 10 december om 14u00

The sky is not the limit, i.s.m. Davidsfonds Willebroek donderdag 10 december om 19u30

Lezing toerisme: Papoea Nieuw Guinea, 
naar het laatste land der koppensnellers

donderdag 17 december om 19u00

Vernissage Hilde Van den Heuvel vrijdag 22 januari om 20u00

Toast literair, Streektalen aan de Rupel, i.s.m. 
Davidsfonds Willebroek

zondag 24 januari
om 10u30

FILM DATUM UUR
Marina vrijdag 18 december om 14u00

Frits & Franky vrijdag 8  januari om 14u00

PLAZA KIDS DATUM UUR
Workshop Kerst-cupcakes maken, Yolande Confiserie maandag 21 december  van 10u00 tot 12u00

Kinderfilm Big Hero woensdag 23 december om 14u00

Winterfilm, Ice Age 4 Continental drift dinsdag 29 december om 14u00

Spelnamiddag in Plazarama woensdag 30 december van 13u00 tot 15u00

Kinderfilm De Gelaarsde Kat woensdag 6 januari om 14u00

GENIETEN DATUM UUR
Kersthappening, tips en tricks voor een geslaagd kerstfeest zaterdag 12 december vanaf 13u00

Aperitiefconcert Gl’amour dinsdag 15 december om 14u00

Seniorplaza’s Kerstbingo woensdag 16 december om 14u00

DVD Kerstconcert Will Tura zaterdag 19 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


