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Vanaf maandag zal ons dagcentrum terug opengaan
voor de bezoekers van buitenaf.
Uiteraard zijn er voor de bezoekers van het
dagcentrum ook beschermingsmaatregelen voorzien.
Succes Kim & Nathalie met de heropening!
 
 

WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 12

HEROPENING DAGCENTRUM

INTERMEZZO

HOE GAAT HET MET ONS?

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden! 

Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.

 
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?

Een vraag die meerdere keren wordt gesteld. 
We stelden deze vraag aan "Luc & Sophie"

 
- Luc -

 
Goeiendag ik ben Luc en ben afkomstig uit Waregem.
Mijn moraal zit hier goed. Vroeger was ik een harde
werker waardoor ik soms niet veel tijd had om te genieten
van het leven. Hier ben ik aan het herleven.
Ik ben blij om bezoek te zien aan het venster of in de
bezoekersruimte, het is altijd fijn om een gekend gezicht
terug te zien.
Dagelijks lees ik de krant, ik wil graag op de hoogte zijn
van de actualiteit.
 

- Sophie -
 
Ik ben Sophie, woonachtig in Spiere Helkijn en
kinesitherapeute sinds 1996, reeds 14jaar in loondienst
voor Fievez-Beyens. 
Ernaast ben ik ook zelfstandige kiné en medische
pedicure. Ik werk graag met de bewoners wegens hun
volharding, inzet en levensmotto die dezelfde is als de
mijne “Rust Roest."
Naast al mijn werken,  ben ik ook een echte
dierenliefhebber. Ik heb 5 honden , een main coon en een
(fries) paard. Mijn hobby’s zijn dressuurwedstrijden rijden
met mijn paard en het uitoefenen van verschillende
disciplines vnl gehoorzaamheid, schoonheid met mijn
honden.
 Ik ben altijd bezig en merk dat de dagen 
meestal te kort zijn
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Tijdens de warme dagen namen we het initiatief om
eens buiten te eten.
Het goede weer en de frisse lucht viel bij iedereen in
de smaak, net zoals het eten uiteraard.

 
Dansymnastiek
Afgelopen dinsdag hebben we de bewoners uitgenodigd
om deel te nemen aan onze dansgym.
Als opwarming hebben we de goeie oude platen
uitgehaald en een zitdanssessie georganiseerd.
Na deze opwarming werd het tijd om de spieren te
gebruiken en konden we deelnemen aan de gymnastiek.
 
 
ijskar 
Vorige week gingen we voor de eerste keer langs met de
ijskar naar de medewerkers en bewoners.
Deze week hebben we deze actie nog eens herhaald.
Tijdens de warme dagen kan een lekker ijsje goed
smaken. We hebben er alvast van genoten!
 
 

ACTIVITEITEN DEZE WEEK 

Vragen of extra informatie
 

Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.

Tel: 056 51 72 43

Bezoekersmoment
 

Wens je een bezoek in te plannen? 
Ga naar de website

https://wzcgroenhof.youcanbook.me/

250 KM VAN GROENHOF

De week van de lustige trappers (volgens Romain)
 
De vermoeidheid begint lichtjes toe te slaan en door de
huidige mini-hittegolf hebben we de tijdsduur aangepast
naar een kwartiertje fietsen.
Er woedt een hevige strijd tussen de tweede en derde
plaats. Jean Jacques is vastbesloten om te fietsen om
Marcelle van de 5de plaats te stoten.
Deze week hebben we een “fotoshoot” georganiseerd
voor alle deelnemers als leuk aandenken.
Met nog een 60-tal km te gaan voor Ghislain op kop
komen we stilaan aan de laatste etappes, de bewoners
kunnen jullie aanmoediging zeker gebruiken.
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