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DE IJSKAR
Tijdens dit warme weer hebben we het
zomergevoel nog iets meer naar boven gehaald.
We hebben alle bewoners en medewerkers
verwend met een lekker ijsje.
Er was de keuze tussen aardbei, vanille,
chocolade en mokka.
We hebben hier in ieder geval van genoten.
Vergeet ook niet voldoende water te drinken
tijdens deze warme dagen.

HOE GAAT HET MET ONS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
We stelden deze vraag aan "andré & Arne"
- andré Mijn dagen gaan voorbij met wat ups en downs.
Maar deze week heb ik voor het eerst bezoek op
afspraak ontvangen in de bezoekersruimte.
Mijn nicht is bij mij op bezoek gekomen en dat
heeft mij heel veel deugd gedaan. Ik verlang al
naar het volgende bezoekje dat volgende week is
gepland.
- Arne Dag iedereen, ik ben Arne en ben hier net gestart
als ergotherapeut. Ik ben 25 jaar jong en
afkomstig uit Beernem.
Voor mij is het even aanpassen om hier te
beginnen werken in deze moeilijke periode.
Ik ben volop bezig met de mensen en de werking
te leren kennen. Ik had eerst wat schrik over hoe
het zou verlopen maar na mijn eerste dagen heb
ik er wel een goed gevoel bij.
Iedereen is hier vriendelijk en behulpzaam.
Nog een weetje: mijn hobby's zijn volleybal en
tennis. Tennis speel ik vooral recreatief maar bij
volleybal is het competitief, ik speel in de club
van Zedelgem.

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden!
Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Bezoeken op afspraak
Vanaf deze week konden we al 1 vaste bezoeker per
bewoner verwelkomen.
Deze bezoekmomenten verlopen bijzonder goed.
We willen graag iedereen bedanken om rekening te
houden met de afspraken en de maatregelen.
Vergeet niet om een nieuw bezoekmoment in te plannen.

Foto
kamerbezoek

Kaartnamiddag
Onze wekelijkse kaartnamiddag blijft uitbreiden.
We hebben nu al 2 groepen met kaarters.
Het werden spannende wedstrijden maar uiteindelijk
waren de winnaars van het eerste spel Herman & Emiel,
en het tweede spel werd gewonnen door Jean-Pierre en
André.
Proficiat!

250 KM VAN GROENHOF

Deze week zijn we de muzikale toer opgegaan met
liedjes van de jaren 50 en 60.
Er hing een gezellige sfeer, iedereen herkende liedjes, ze
zongen en neuriën mee. Ze haalden herinneringen op en
vertelden enkele anekdotes.
Verschillende bewoners hadden spontane opmerkingen:
- Freddy: "Dat is ne knappe loere."
- Antoinette: "T'is ne plakker."
- Ginette: "Eentje van in mijne tijd."
- Rogine: "Dat was de tijd dat we nog jong én mooi
waren, nu zijn we alleen nog mooi."
- Daniel: De kusjesdans herkende ik direct, dat was de
versiertruc van mijne tijd... Het liedje van Paul Anka,
daar liep ieder meiske zot van.
Zo ging het de ganse week verder, en hun benen bleven
vlotjes doortrappen. Er werd deze week 368.95
km samengefietst.
De medewerkers van de keuken zetten zich elke dag goed in
om ons te trakteren op heel wat lekkers. Op deze foto zie je
kok Davy met:
Slaatje met avocado en krab (rechts)
scampi met curry en fijne groenten en kokosroom (links)

Vragen of extra informatie

Bezoekersmoment

Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.
Tel: 056 51 72 43

Wens je een bezoek in te plannen?
Ga naar de website
https://wzcgroenhof.youcanbook.me/

