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VADERDAG
Aanstaande zondag is het vaderdag.
Alle mannen worden die dag extra verwend.
Ze krijgen van ons een bodymist en een
St.Bernardus Abt 12 bier.
De personen die liever geen alcohol wensen
krijgen een alcoholvrije Leffe.
Gelukkige vaderdag!
Het is een bijzondere vaderdag dit jaar, maar we
maken er een dag van die we niet snel zullen
vergeten.

UPDATE BEZOEKERSREGELING
Er zijn een aantal wijzigingen voor de bezoekers:
- Men mag met een gezin op bezoek komen in de
bezoekersruimte, het bezoek daar wordt niet langer beperkt
tot één vaste bezoeker. Er mogen 4 mensen tegelijk binnen.
Het dragen van een mondmasker is enkel verplicht als er
meer dan één bezoeker tegelijk binnen komt.
Één bezoeker alleen hoeft dus geen mondmasker te dragen,
aangezien er 2 meter afstand met de bewoner is.
- Bij mooi weer kunnen de bezoeken doorgaan op ons terras
buiten in plaats van in het bezoekerslokaal.
Hier is een mondmasker niet verplicht, maar social
distancing (minstens 1.5m afstand) wél.
Er kunnen maximaal 5 personen één bewoner bezoeken op
het terras.
- Het vervoer naar consultaties in het ziekenhuis of bij een
specialist mag terug met de familie gebeuren.
Er mag in de auto één chauffeur zijn die een mondmasker
draagt, verder geen passagiers behalve de bewoner.
Het vervoer mag enkel rechtstreeks van het WZC naar de
consultatie en terug, zonder tussenstops.
De bezoeken kunnen nog steeds gepland worden via de
website: www.wzcgroenhof.youcanbook.me

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden!
Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Sjoelbak
In kleine groep hebben we de sjoelbak nog eens
bovengehaald. Het was even wennen want het was al
even geleden dat we dit gespeeld hebben, maar na een
paar partijtjes werden er toch al snel vele punten
gemaakt.

Foto
kamerbezoek

Krantenuurtje
Veel mensen willen graag op de hoogte zijn van de
actualiteit. Omdat het niet voor iedereen even
gemakkelijk is om te lezen organiseren we minstens 2
keer per week een krantenuurtje om de krant te lezen en
een discussie te houden over de actualiteit.

250 KM VAN GROENHOF
Na 8 weken spanning, zweet en doorzettingsvermogen
zijn we eindelijk over de eindstreep gereden.
Sophie en Joyce zijn heel trots op hun
deelnemers en hun inzet.
Ondanks sommige dagen van frustratie en tegenvallende
ritten herpakte iedereen zich telkens weer!
Volgende week volgt onze volledige uitslag en brengen
we jullie sfeerfoto’s van de toer en prijsuitreiking, maar
deze week laten we jullie nog wat in spanning.

VOLGENDE WEEK...
Volgende week is het al de 15de editie van deze
nieuwsbrief. We hebben besloten om het dan ook net
iets anders te maken.
Geniet volgende week mee van de nachteditie & een
uitgebreid verslag over de 250 km van WZC Groenhof.
Het is niet altijd even gemakkelijk voor de bewoners,
maar er zijn vaak initiatieven van medewerkers om de
sfeer er goed in te houden en persoonsgericht iedereen
te (onder)steunen.
Alyssa nam het initiatief om Frans artistiek te
begeleiden. Goed gedaan samen!

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/

