
Het Laatste Nieuws van

Juli 2020

Bezoek onze website ganshorenhomeflats.be
en onze Facebookpagina Home Heydeken.



Woordje van de Voorzitster
van het OCMW
 Beste residenten,

Deze keer is het zo ver: het is blijkbaar wel het einde
van het lock down proces.
Ons rusthuis en onze flatservice hernemen weer geleidelijk de
activiteiten die voor jullie bestemd zijn.
We kunnen terug op stap gaan, meer mensen ontmoeten, gezellige
momenten beleven met de personen die ons nauw aan ons hart liggen.

De pandemie gebonden aan het COVID-19 virus blijkt overal achteruit te
gaan.
Het is hoogtijd aangezien veel onder ons moe zijn en wensen over te
gaan naar iets anders.
Niettemin moet U zeker goed voor U blijven zorgen:
Eerbiedigt de beschermingsgebaren, zoals het dragen van een masker of
een afstand houden van
1,5 m iedere keer als het mogelijk is en waakzaam blijven voor het
verschijnen van symptomen. We zijn nog niet beschut tegen een opleving
van de ziekte.
Toch, hebben wij deze sanitaire crisis samen doorstaan. Niemand van
ons was menselijkerwijs hieraan voorbereid, maar jullie hebben deze
getrotseerd en met brio overwonnen en daarvoor mijn oprechte
felicitaties.
Al de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verenigen zich
met mij om jullie dapperheid en jullie geduld te erkennen in deze
moeilijke periode.
Wij hebben de wens dat iedereen van het mooie seizoen kan genieten en
terug samen mag komen in alle vriendschap.
Zorg goed voor U en denk vooral om U goed te hydrateren in deze
zomerperiode.

Met hartelijke groeten.

Chantal De Saeger



Wij vieren de verjaardag van

Mevr DEMAT (2 juli 1951) Kamer 031

Mevr D’HAES (5 juli 1933) Kamer 258

Mevr T’KINT (6 juli 1928) Kamer 309

Mevr VANNEROM (10 juli 1932) Kamer 321

Mevr BRAECKMAN (12 juli 1931) Kamer 254

Mevr BRISON (15 juli 1930) Kamer 231

Mr SONCK (15 juli 1936) Kamer 149

Mevr DEFRERE (20 juli 1944) Kamer 112

Mevr LOOS (21 juli 1931) Kamer 139

Mevr HOUSSAIS (26 juli 1936) Kamer 025

Mevr LEPERCQ (27 juli 1928) Kamer 206

Mevr BUNGU MAHUNGU (30 juli 1928) Kamer 218



Wij verwelkomen…
Mevrouw WINNE Liliane

(kamer 203)

Mevrouw DEVOS Maria
(kamer 118)

Wij betreuren het overlijden van…
Mevrouw LECOMTE Micheline

(28 mei 2020)



Activiteiten opnieuw in het Home

Aangezien de gezondheidssituatie met de dag beter wordt, zijn we blij
dat we geleidelijk aan enkele activiteiten in Home Heydeken kunnen
hervatten.
Nog niet alle activiteiten zijn toegestaan en we moeten telkens alle
voorzorgsmaatregelen in acht nemen: handen wassen, een masker
dragen, sociale afstand nemen, enz.
Om uw veiligheid te kunnen waarborgen zullen de toegestane
activiteiten in kleine groepen en op verschillende plaatsen in het
rusthuis plaatsvinden. Daarom vragen wij u om niet zelf naar de
animatiezaal te komen. We halen u op in uw kamer als u kan
deelnemen aan een activiteit.
Wij verheugen ons om stilaan terug te keren naar een meer vertrouwde
situatie en wij houden eraan om u te bedanken voor uw begrip en moed
die u de laatste maanden heeft getoond.

Heel graag tot binnenkort!

Het kine-, ergo- en animatieteam



Noteer in uw agenda 

Woensdag 1/7
Brunch voor de bewoners van de
2de verdieping (k. 229 tot 261)

Vrijdag 3/7
Uitstap naar Laerbeek voor
enkele bewoners van 0 en 1ste

verdieping

Maandag 6/7
Atelier zingen in koor voor de
bewoners van 0 en 1ste verdieping

Woensdag 8/7
Brunch voor de bewoners van de
3de verdieping

Donderdag 9/7
Uitstap naar Basilix voor de
bewoners van 2de en 3de

verdieping

Vrijdag 10/7
Uitstap naar Laerbeek voor
enkele bewoners van 0 en 1ste

verdieping

Maandag 13/7
Atelier zingen in koor voor de
bewoners van 2de en 3de

verdieping

Woensdag 15/7
Brunch voor de bewoners van 0
en 1ste verdieping (k. 139 tot 153)

Vrijdag 17/7
Uitstap naar
Laerbeek voor enkele bewoners
van 2de en 3de verdieping

Maandag 20/7
Atelier zingen in koor voor de
bewoners van 0 en 1ste verdieping

Woensdag 22/7
Brunch voor de bewoners van de
1ste verdieping (k. 101 tot 137)

Vrijdag 24/7
Uitstap naar Laerbeek voor
enkele bewoners van 2de en 3de

verdieping

Maandag 27/7
Atelier zingen in koor voor de
bewoners van 2de en 3de

verdieping

Woensdag 29/7
Brunch voor de bewoners van de
2de verdieping (k. 201 à 228)

Donderdag 30/7
Uitstap naar Basilix voor de
bewoners van 0 en 1ste verdieping

Vrijdag 31/7
Uitstap naar Laerbeek voor
enkele bewoners van 2de en 3de

verdieping



Opening cafetaria
enkel voor de bewoners

0 en 1e verdieping van 14.00 tot 15.30 uur

2e en 3e verdieping van 15.30 tot 17.00 uur

Maar wij vragen u volgende maatregelen in acht te nemen :

Handen wassen bij het binnenkomen en
verlaten van de cafetaria.

U moet een mondmasker dragen.

Respecteer de fysieke afstand zoals de
opstelling van het meubilair aanwijst.



Nuttige info

Bezoekuren Weekdagen van 14.00 tot 17.00 uur. Enkel na
afspraak bij de maatschappelijk werksters

Uren van de
maaltijden

Ontbijt vanaf 8u.
Middagmaal vanaf 12u.
Avondmaal vanaf 17u30.

Plaats van de
maaltijden

Op de kamer ‘s ochtends en ‘s avonds.

In de TV zaal voor enkele bewoners van 0 en
1ste verdieping.

In de eetzaal voor enkele bewoners van 2e en
3e verdieping.

Kapsalon Op donderdag en vrijdag. We vragen u niet
naar het kapsalon te komen. De kapster komt
u in uw kamer ophalen en een afspraak te
maken. Telefoonnummer : 995

Openingsuren van
de cafetaria 

Elke dag van 14 tot 15.30 uur voor de
bewoners van 0 en 1ste verdieping.

Elke dag van 15.30 tot 17.00 uur voor de
bewoners van 2de en 3de verdieping.



Eucharistieviering Voorlopig is er geen eucharistieviering meer,
maar de kapel blijft open voor een gebed (2de

verdieping).

Nuttige interne
telefoonnummers

937: animatiedienst 

893: kine zaal 

993: ergotherapie 

933: Sociale dienst, 0 en 1ste verdieping : 

       Mevr Vandenbrandt

706: Sociale dienst, 2de et 3de verdieping :

       Mevr Distelmans

950: verpleegpost

Basilix Uitstap en aankopen, 2 keer per maand om
13u30 in kleine groepen gevormd door de
animatiedienst

Bibliotheek Uitgebreide keuze van boeken met groot
letterschrift ter beschikking. Uitdeling elke
donderdagnamiddag.

Uitdeling van het
linnen 

De uitdeling van de was in de kamers vindt
plaats op donderdag.



Mandala’s om in te kleuren





Een paar tips

Ik drink minimaal 1,5l water.



Ik geef nieuws aan mijn geliefden.



Ik blijf op een koele plaats.



Herinneringen









FFllaattss  nniieeuuwwss
                   Residentie PAUL FONTAINE – Serviceresidentie

Wij vieren de verjaardag van …
04/07

Mevrouw Anna DE BRUYNE

23/07

Mijnheer Freddy ROLIN

Noteer in uw agenda :
Ontbijt

Om de maatregelen inzake hygiëne en fysieke afstand strikt op te volgen
zal het ontbijt in 2 groepen plaatsvinden. Een voorafgaande inschrijving is
verplicht (zie mededeling op de deur van de polyvalente zaal). Wij hebben
geprobeerd  rekening te houden met de affiniteiten, ...
Afspraak om 9u in de polyvalente zaal.

Dinsdag 7 juli : Voor de bewoners van flats 1, 3, 4, 8, 13, 15, 17, 19 en 20.

Dinsdag 14 juli: Voor de bewoners van flats 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18.

Kapsalon

De kapster zal op donderdag aan het eind van de namiddag aanwezig
zijn in de residentie Paul Fontaine. Enkel op afspraak. U kan afspraak
nemen op donderdag voormiddag op 02/600 19 95.




