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ZOMERBBQ
Volgende week vrijdag organiseren we voor de
bewoners een zomerbbq.
Als voorgerecht voorzien we de klassieke bbq
gerechten. Het hoofgerecht is beenhesp op de
bbq. Laten we alvast in de sfeer komen met deze
foto van vorig jaar.

HOE GAAT HET MET ONS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
We stelden deze vraag aan "Cecile."
- Cecile Met mij gaat alles heel goed!
Ik ben deze week 85 jaar geworden. Eerst was ik van plan om een
groot feest te geven met ongeveer 50 man.
Helaas was dit door de corona niet mogelijk.
Een deel van de familie kwam onverwachts op bezoek, ze hadden
een afspraak gemaakt voor de bezoekersruimte.
Samen hebben we genoten van lekkere taart en koffie.
Daarnaast was ik ook geschrokken toen ik door mijn venster
keek.
Hier werden een 50-tal ballonnen opgehangen door mijn familie.
Ze vonden dat iedereen het mocht weten dat ik 85 jaar jong ben
geworden.
Het volgende grote feest zal doorgaan wanneer ik 90 ben.
Maar mijn familie heeft wel nog steeds een goed feestje tegoed.

WATERIJSJES
Om onze medewerkers wat verfrissing aan te bieden
hebben we rondgegaan met lekkere waterijsjes.
Bedankt voor jullie inzet tijdens dit warme weer!
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Alcoholvrije mojito
De eerste hittegolf van het jaar is begonnen.
We willen graag extra verfrissing voorzien voor
iedereen. Daarom gingen we langs bij iedereen met een
alcoholvrije mojito.
Vergeet zeker niet voldoende te drinken tijdens deze
warme periode.
Frozen yoghurt
Donderdag lieten we iedereen kennismaken met "frozen
yoghurt"
Dit was naast de mojito's nog een initiatief om wat af
te koelen tijdens de hittegolf.
Bedankt Silke & Jelle voor dit leuke initiatief.

KLEURENCODES
Omwille van de onvoorspelbaarheid van het virus, wijzigt
de bezoekregeling in ons WZC frequent.
Zolang er geen vaccin aanwezig is, zullen de afspraken
rond het bezoek afhangen van volgende criteria:
- Adviezen van de overheid
- Besmettingen in de regio (a.d.h.v. risico coëfficiënt)
- Besmettingen in ons WZC
- Het correct naleven van de geldende afspraken door
bezoekers
We zijn er ons van bewust dat de veranderingen snel op
elkaar volgen. We verwachten dat dit nog enige tijd het
geval zal zijn. Om onze bezoekregeling flexibel te kunnen
aanpassen, kiezen we ervoor om te werken met
kleurcodes.
De kleurcode van toepassing wordt steeds in overleg met
de arts van het WZC vastgelegd. We houden ons eraan
steeds zo snel en duidelijk mogelijk te
informeren mocht er iets wijzigen.
Momenteel zitten we in kleur "oranje."
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

