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MOEDERDAG
Aanstaande zondag is het Moederdag.
Jammer genoeg zal Moederdag dit jaar een
beetje anders zijn.
1 ding is zeker, we zullen dit niet ongezien
voorbij laten gaan.
Alle dames krijgen zondag een verrassing van
ons. Alleen jullie, de lezers van de nieuwsbrief,
mogen al weten welke verrassing het zal zijn.
Een goed ruikende bodymist, niet verklappen hé!
Aan iedereen een vrolijke Moederdag
toegewenst.

HOE GAAT HET MET ONS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
We stelden deze vraag aan "Marcella & Tessa"
- Marcella Ik voel me niet alleen goed, ik ben hier ook goed!
De ene dag natuurlijk beter dan de andere, maar
thuis was dat ook zo natuurlijk.
Ik wil jullie graag goed nieuws brengen, vanaf
vandaag is er een vijfgeslacht!
Juul is geboren in de familie op 4 mei.
Nog een weetje: Ik ben al op reis geweest naar
Mexico en Japan.
- Tessa Hallo, ik ben Tessa! (links op de foto)
Met mij gaat alles goed, zoals het weer.
Ik heb een zoontje van anderhalf jaar oud en ben
afkomstig uit Dadizele.
Ondertussen werk ik hier al iets meer dan een
jaar, wat gaat die tijd toch snel.
Ik werk hier graag en heb leuke collega's.
Onlangs hebben we met wat collega's een leuke
Tik Tok video gemaakt. Ik vond dit wel belangrijk
om te doen om de teamgeest nog te verbeteren
tijdens deze moeilijke tijden.
Nog een weetje: Ik ben vroeger bij de majoretten
geweest en heb nog atletiek gedaan.

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden!
Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Drankenronde
Tijdens het goede weer is het belangrijk om veel te
drinken. 2 keer per week delen we al zeker smoothies
uit. Maar daarnaast proberen we zoveel mogelijk langs
te gaan met fris water, af en toe zelf met een
citroenschijfje of wat limoen erbij.
Huismoeders Sharon en Eveline
Op onze beschermde afdeling is er altijd een
huismoeder aanwezig.
Als huismoeder kunnen we extra aandacht aan alle
bewoners schenken.
We voorzien elke namiddag leuke activiteiten.
Hierdoor is er ook altijd een aanspreekpunt voor de
bewoners.

250 KM VAN GROENHOF
In de derde week van de 250 km was de winnersspirit
duidelijk te voelen.
De deelnemers begonnen reeds te trappen voordat de
motomed aan lag.
Bij het aftellen 5,4,3,2,1 was de concentratie zichtbaar
aanwezig op hun gezicht.
Deze week hebben we de kaap van 1000 km
overschreden. Alle deelnemers doen enorm hun best en
de supporters aan het raam doen de rest.
Dat de beste mogen winnen!
Hieronder alvast de voorlopige tussenstand.
1) Ghislain 93,25 km
2) Francette 85,29 km
3) Georges 81,87 km
4) Antoinette 72,46 km
5) Marcelle D 71,11 km

Hier en daar zie je wel een zithoekje.
Meestal kom je wel wat bewoners tegen die gezellig een
babbeltje aan het doen zijn met elkaar.
Elke dag komen er wel nieuwe vriendschappen bij.

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

