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Als wij niet naar de kermis mogen, dan halen we de kermis naar het WZC. Het werpkraam ging rond
van kamer naar kamer. De prijzen waren oliebollen van het oliebollenkraam. De kermismuziek mocht

natuurlijk ook niet ontbreken. De bewoners zijn geoefende werpers want alle oliebollen werden
verdeeld, en opgegeten! 

WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 29

KERMIS IN HET WZC

We naderen het einde van 2020, een jaar dat niemand verwacht had. Een jaar dat iedereen snel achter
zich wil laten. Met 2021 beginnen we aan een nieuw jaar, maar nemen we ook een nieuwe start.

Daarom kiezen we vanaf januari voor een maandelijkse versie van 't Groen Gazetje! Er volgt binnen 2
weken nog een 30ste editie van de nieuwsbrief, maar nadien gaan we voor een uitgebreider

huiskrantje! 

'T GROEN GAZETJE
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BELEEFDAGEN EINDEJAAR
Om het einde van het jaar te vieren, en om dit op een veilige manier te doen, kiezen we dit

jaar voor beleefdagen. Iedere gang krijgt een eigen beleefdag, waar we samen hapjes
maken, gezellig dineren, het afgelopen jaar overlopen, kerstwensen en nieuwjaarswensen

opmaken eventueel een klein dansje placeren!! Een dag om naar uit te kijken voor de
bewoners. Het zou leuk zijn mochten de bewoners deze dag samen kunnen beleven. Wilt u
er graag rekening mee houden om op deze dag geen bezoek te plannen voor je bewoner. 

Beuk: woensdag 23 december
Abeel: maandag 28 december
Den: dinsdag 29 december
Ceder: woensdag 30 december

WINTER WANDELING
Op Kerstavond & Oudejaarsavond organiseren we in het Groenhof een winterwandeling
met enkele verrassingen! De bewoners krijgen de kans om deze wandeling te ontdekken

met hun vaste bezoeker + 1 extra persoon.  
Voor 5 euro per persoon (tvv de animatiekas) geniet je van een hapje en een drankje! 

Kom en geniet van de kerstsfeer in WZC Groenhof van 13u - 16u. 
Schrijf je in voor de wandeling via het inschrijvingsblad aan de ingang, of  spreek een

ergo/animator aan!

Vragen of extra informatie

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

Tel: 056 51 72 43

Bezoekmoment

Wens je een bezoek in te plannen? Ga
naar de website en klik door op

''bezoekplanning""
https://www.groenhof-intermezzo.be

BEZOEKERSDAGEN EINDEJAAR
Voor de maand december blijft het bezoek voorlopig hetzelfde als voordien. Bezoek

door de vaste bezoeker op kamer enkel op dinsdag, donderdag en zaterdag. Voor
de feestdagen zal een extra familielid toegelaten zijn en zullen er extra

bezoekdagen op kamer toegelaten zijn.
Op 24/25/26/27 december & 31 december, 1/2/3 januari mag de vaste bezoeker +

1 extra familielid de bewoner bezoeken. 


