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2 JAAR 'WZC GROENHOF'
WZC Groenhof vierde op 23 april zijn tweede
verjaardag. Dit konden we niet zomaar voorbij
laten gaan. We hebben dit op een gepaste
wijze gevierd.
's Morgens kregen alle bewoners een heerlijk
aperitief met bijpassende warme hapjes.
In de namiddag kon er nog gesmuld worden
van een lekker dessert. Van harte bedankt
aan het keukenteam hiervoor!
Ook de medewerkers lieten we niet in de kou
staan. Met een glaasje en een lekkere
cupcake werden ze bedankt voor hun
dagelijkse inzet.

Bedankt!

HOE GAAT HET MET DE
BEWONERS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met de bewoners?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
Hier kan je een klein tekstje lezen van
"Hugette"
Ik voel mij goed hier. Ik ben gezond en ik zit
nog altijd in de living waar ik graag zit.
De eerste dag van alle aanpassingen, had ik
het wel moeilijk. Ik vond het vooral raar om
plots zo ver van elkaar te zitten.
Ondertussen ben ik het al helemaal gewoon
geworden. Ik blijf genieten van alles wat
rondom mij afspeelt.
- Hugette

Lieve werd afgelopen woensdag 86 jaar!
Ze werd dan ook extra in de bloemetjes
gezet.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Radio Groenhof deel 2
Omdat de verzoekplaatjes zich heel snel opstapelden,
hebben we deze week een tweede editie toegepast van
'Radio Groenhof.'
In deze editie hebben we alle nieuwe verzoekjes
afgespeeld.
Freddy Quinn, Frank Sinatra, Dalida, ... Allemaal
klassiekers en fantastische meezingers.
Houd zeker de Facebookpagina van 'oldscooltv' in de
gaten. Hier komt binnenkort wat beeldmateriaal op.

De 250 KM van 'WZC Groenhof'
Onze jaarlijkse "Tour de France" mag jammer genoeg
niet doorgaan. Vandaag hebben we een nieuw concept
in elkaar gestoken: "De 250 km van WZC Groenhof".
Mits we een tweede motomed-toestel hebben
ontvangen, kunnen we nu van meerdere bewoners exact
het aantal kilometers dat ze gereden hebben bijhouden.
Een extra motivatie dus!
De aandachtspunten: handhygiëne, hoest/nieshygiëne
en de anderhalve meter afstand worden gerespecteerd
tijdens deze koers.
Wekelijks krijgen onze bewoners een update van hun
klassering. Hop hop hop!
- Joyce en Sophie -

Aangezien onze kapster niet kan langskomen,
zaten we even met onze handen in het haar.
Gelukkig namen verschillende medewerkers het
initiatief om het haar te verzorgen.

Vragen of extra informatie

Videobellen

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

Wens je een videogesprek in te plannen?
Neem dan contact op via mail naar
Animatie.groenhof@mr-wzc.be

