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Deze week konden we het goede nieuws melden
dat het kapsalon terug opengaat. 
De bewoners zijn blij met dit nieuws!
Onze kapster is meteen aan de slag gegaan om
zo snel mogelijk het haar te knippen van
iedereen die dat wenst.
 
 

WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 13

HEROPENING KAPSALON

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 "Antoinette & Sabrina"

 
- Antoinette -

 
Met mij gaat alles nog steeds goed.
Elke week komt er iemand op bezoek, zowel aan het
venster als in de bezoekersruimte.
Ik had ook nog een videogesprek gepland elke week, dit is
onlangs stopgezet omdat ik mijn bezoekers nog meer zag
dan vroeger, het was een beetje teveel van het goede.
Het was wel leuk om eens kennis te maken met de
technologie, we zijn al veel verder dan vroeger.
 

- Sabrina -
 
Met mij gaat alles net zo goed als anders.
In het begin was het wat aanpassen, de kamers worden
meer en grondig ontsmet en hierdoor kan het soms wat
drukker worden. Na een paar weken werd ik dit al gewoon
en nu wordt alles goed ingepland.
Eigenlijk ben ik nooit bang geweest van het virus.
Wat veel mensen nog niet weten van mij is dat ik een
grote interesse heb voor reizen. Ik heb al veel van de
wereld gezien en probeer zoveel mogelijk continenten te
leren kennen.
Mijn favoriete reislocatie is Azië.
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TEKST KAPPER

 
Waterspelletjes
 
Tijdens het warme weer konden we wel wat verfrissing
gebruiken. Daarom organiseerden we een verfrissende
namiddag met een lekker drankje en wat
waterspelletjes. Het deed deugd om eens te genieten
van de eerste zon.
 
 
250 KM van Groenhof
Deze week was terug een warme week,
we bleven 15 minuten doorfietsen.
Gelukkig was maandag een extra rustdag.
De laatste 50 kilometer worden reeds ingezet en de
voorbereiding van de prijsuitreiking is gestart.
Hop Hop Hop de laatste berg op!
 

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/

UPDATE

BEZOEKERSREGELING

Woensdag kondigde men op de veiligheidsraad een aantal
versoepelingen aan. 
Vele familieleden stellen zich dan ook de vraag wat de
vooruitzichten zijn betreffende de bezoekersregeling bij ons.
Helaas kunnen we hier zelf nog niet volledig op antwoorden,
er zijn nog geen nieuwe richtlijnen gekend van het
Agentschap Zorg & Gezondheid. 
Zij laten ons gedeeltelijk zelf beslissen over hoe we het
bezoek momenteel organiseren. 
Om die reden kan het zijn dat je mensen kent in andere WZC,
waar de bezoekersregeling uitgebreider of net beperkter is.
Ieder WZC doet wat kan, en wat veilig is voor iedereen. 
We hopen op jullie begrip, en houden jullie zeker op de
hoogte van eventuele veranderingen.
Je kan me steeds contacteren als je nog met vragen zit.
Groetjes, Eva
 

Foto
kamerbezoek


