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WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 30

30STE NIEUWSBRIEF
De laatste nieuwsbrief van het WZC Groenhof! De nieuwsbrief

werd in het leven geroepen bij de start van de coronacrisis.
Iedere 2 weken kregen jullie een update van hoe het ging in het

WZC. Foto's van activiteiten, nieuwe bewoners en
personeelsleden werden voorgesteld, bewoners konden thuis

laten weten hoe het met hen ging, activiteiten werden
aangekondigd, ..... Er was zelfs een speciale nachteditie en

een cohorteditie. Wanneer we op vrijdag de nieuwsbrief
rondbrachten, werden we steeds door iedereen graag gezien! 
Ondertussen zijn we al aan editie 30 en aan de laatste van het
jaar 2020. Een heftig jaar, want ook wij kregen corona over de

vloer. Gelukkig hebben we (voorlopig) corona verdreven, en
willen we het nieuwe jaar dan ook starten met terug een

nieuwe versie van 't Groen Gazetje. 

WAFELS BAKKEN 
Stefanie nam haar wafelijzer mee en bakte wafels samen met de bewoners van Den.

Iedereen genoot van de wafels met slagroom en suiker! 
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We kregen hoog bezoek uit Spanje! Sinterklaas kwam met zijn Pieten naar WZC Groenhof
en had heel wat lekkers mee! Chocolade, snoepgoed, mandarijntjes, ... iedereen genoot
van het bezoek! Hij had ook goed nieuws mee, want iedereen was flink geweest dit jaar! 

SINTERKLAAS OP BEZOEK

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 voorzien worden.

Op 24/25/26/27 december & 31 december, 1/2/3
januari mag de vaste bezoeker + 1 extra familielid

de bewoner bezoeken. 
Die dagen mag het bezoek ook een uur blijven bij

de bewoner ipv een halfuur! 

DE BAR IS WEER OPEN!
Sinds maandag 7 december is de bar

terug open voor de bewoners! Velen zijn
enthousiast om terug hun favoriete

drankje te nuttigen of eens bij andere
bewoners te zitten! Alle bewoners

welkom! 


