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HOE GAAT HET MET ONS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
We stelden deze vraag aan "Erna & Jean claude"
- Erna Dag iedereen, met mij gaat alles zoals gewoonlijk.
Ik wil mezelf graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben Erna, afkomstig uit Geluwe.
Vroeger werkte ik in een confectie. Ik werkte hier 21 jaar en
maakte jeansbroeken.
Mijn hobby's zijn vooral luisteren naar muziek en hiervan
genieten.
Ik hoor heel graag muziek. Onder andere Will Tura, Willy
Sommers, Backstreet boys, ik heb een ruime muzieksmaak dus.

- Jean Claude Ik ben Jean Claude, de klusjesman.
Ik ben 59 jaar en woon in Geluwe.
Het gaat goed met mij in de coronaperiode, ik heb veel werk en
ben overal wel ergens bezig.
Ik heb tijdens deze periode onder andere de tenten opgezet, een
babbelbox gemaakt, de snoezelruimte opgebouwd en nog veel
meer.
Ik ben altijd paraat als er iets is.
Als hobby rijd ik vaak met een koets.
Ik ben hier enorme liefhebber van en doe dit al ongeveer 6 jaar.
Iets dat veel mensen niet weten over mij is dat ik mijn eigen
pralines maak. Ik heb hiervoor een machine staan thuis.
De pralines zijn voor eigen gebruik maar ik vind het wel leuk om
pralines te maken met mijn eigen naam op.

Gelieve nog steeds aandacht te besteden aan de
afstandsregels en de hygiënemaatregelen.
Draag bij een bezoek op kamer ook steeds een
mondmasker.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Zitdansen
Onze eerste sessie zitdansen was terug een
succes.
Het is al een tijdje geleden dat we deze activiteit
nog hebben uitgevoerd, iedereen was tevreden dat
we dit konden hervatten.
We hebben voornamelijk de oude en gekende
dansjes herhaald voordat we aan de slag gaan met
het aanleren van nieuwe nummers.

Groepsgymnastiek
Tijdens de wekelijkse gymnastiek komen we
steeds in groep samen om bewegingsoefeningen
uit te voeren.
Deze week konden we genieten van een
'specialleke.'
We haalden de ballonnen boven en speelden een
aangepaste tennisversie.
De sfeer zat er alleszins goed in.

Knutselen: "Zomer"
De zomer is in ons land, dit willen we ook graag
hier binnenbrengen.
Omdat we de gangen wat willen inkleden zijn ze in
het dagverzorgingscentrum aan de slag gegaan
met het schilderen van een canvas.
Bij het schilderij wordt er ook gewerkt met zand en
schelpen om het zo nog beter te laten uitkomen.

Belangrijke informatie:
Vanaf heden zal onze nieuwsbrief om de twee
weken worden gepubliceerd.

Bezoekersmoment

Vragen of extra informatie
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 en klik door op
"bezoekplanning"
https://www.groenhof-intermezzo.be

