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Hoe gaat het nu eigenlijk met de bewoners?

Een vraag die meerdere keren wordt gesteld. 
Hier kan je een klein tekstje lezen van

"Ghislain"
 

 
Met mij gaat alles goed, eigenlijk is er voor
mij niet heel veel veranderd. Ik ben hier
content en iedereen soigneert mij goed.
De videogesprekken met familie, de
wandelingen buiten & de babbels met
medewerkers en andere bewoners geven mij
veel steun.
Ik heb niet echt het gevoel dat ik hier 'vastzit.'
Ik kan nog steeds naar buiten en ik heb zicht
op een mooie lentetuin.
 
- Ghislain
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
We willen jullie graag even op de hoogte

stellen van al ons "groen"
Geniet maar mee van deze tuin-update.

 
 
De lente is in ons land. 
Je kan dit duidelijk zien in onze tuinen.
De tulpen tussen ons bloementapijt fleuren
onze dag meteen op.
De geur van de hyacinten in de tuin brengt
een rustig en warm gevoel naar boven.
 
Tijdens de dagelijkse wandeling kunnen we
steeds genieten van al dat groen.
 
 
 
 
 
 

Soms is de lente
nóg mooier dan de zomer

WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 3

BLOEMENWEIDE EN TUIN

BINNENKOER

HOE GAAT HET MET DE

BEWONERS?

De bar blijft nog elke dag open.
Het kan deugd doen om gezellig iets te

drinken en eens te babbelen.
We zitten wel wat verder van elkaar

waardoor we soms eens moeten roepen :)



 
 
 
Groepsgymnastiek in het zonnetje
Woensdag was een mooie zonnige dag.
Hiervan hebben ergo's Jelle & Kim geprofiteerd
om de groepsgymnastiek buiten te organiseren.
Heel wat bewoners kwamen samen om de
oefeningen te doen.
 
kinesitherapie zowel binnen als buiten
Joyce & Sophie gaan nog steeds dagelijks aan de
slag met het geven van kinesitherapie.
Bij het mooie weer kwam er zelfs het idee om de
therapie buiten te doen.
Dagelijkse beweging doet ons goed, rust roest!
 
Dranken & Smoothie ronde
Het is altijd belangrijk om veel te drinken.
In samenwerking met de keuken gaan we
minstens 2 keer per week langs met verse
smoothies. We vinden het belangrijk om steeds
gezonde voeding aan te bieden.
 
Videobellen met familie
We merken op dat er steeds meer gebruikt wordt
gemaakt van het videobellen.
We vinden dit contact heel belangrijk!
Maak een afspraak om te videobellen door een
mail te sturen naar animatie.groenhof@mr-wzc.be
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK 

 
Deze week werden we terug in de bloemetjes

gezet.
Deze keer van de Floralux in Dadizele.

Elke bewoner heeft nu een bloemetje staan op de
kamer, de medewerkers konden ook eentje

meenemen naar huis

Vragen of extra informatie
 

Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.

Tel: 056 51 72 43


