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PASEN
De paashaas kwam ons een bezoekje brengen.
We konden allemaal genieten van een heerlijk
pakketje met chocolade.
Zondag verwent de keuken ons met een
uitgebreid paasontbijt. uiteraard hoort hierbij
nog een chocoladeverrassing.
De paassfeer zit er alvast goed in.

HOE GAAT HET MET ONS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
We stelden deze vraag aan "Ginette & Magdalena"
- Ginette (bewoner) Toen ik hoorde wat het virus was en deed werd ik
wat 'bang'. Ik wist meteen dat het iets serieus
was en ik maakte me wat zorgen.
Hier voel ik mij wel veilig. De medewerkers zijn
ook vriendelijk.
Ik ben een actieve vrouw en kan genieten van
bezoek hier en daar. Nu is dit wel wat moeilijker.
Gelukkig kan ik ze nog steeds opbellen en af en
toe eens zien aan het venster. Momenteel
spendeer ik mijn vrije tijd aan wandelen, de krant
lezen, een bezoek brengen aan een medebewoner
en naar de kinesitherapeut gaan.
- Magdalena (medewerker) Ik heb vertrouwen in de maatregelen die werden
genomen om ons te beschermen.
Tijdens deze periode vind ik het belangrijk om de
rust & de kalmte te bewaren. Zo heb ik een
heldere kijk op alles dat gebeurt. De handhygiëne
is heel belangrijk. Tevens doe ik ook het
mogelijke om iedereen de nodige educatie en
steun te geven hieromtrent. Na deze covid-19
periode zal ik er nog steeds op hameren om de
goede handhygiëne te respecteren.
Ik wil graag de directie bedanken voor de goede
ondersteuning. Ik voel me veilig in deze
werkomgeving.

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden!
Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Genieten van het mooie weer
Deze week kregen we aangename temperaturen waarbij
het kwik steeg tot boven de 20 graden.
We hebben dan ook onze activiteiten wat aangepast aan
dit goede weer.
Er werd buiten gewandeld, iets gedronken op het terras
en nog veel meer.
Petanque
Op dinsdagnamiddag hebben we voor de eerste keer dit
jaar de petanquebaan gebruikt.
Ghislain, Karl, Daniel en Jean-Pierre hebben het
petanqueveld uitgetest en goedgekeurd.
Jean-Pierre was de winnaar van het eerste potje
petanque.

RADIO GROENHOF

Een warme oproep
Volgende week organiseren wij 'Radio Groenhof.'
De bedoeling is om zoveel mogelijk verzoekplaatjes te
krijgen met een boodschap hieraan gelinkt.
Deze plaatjes worden dan tijdens radio groenhof op de
gang afgespeeld voor iedereen.
Wil jij een plaatje aanvragen voor iemand?
Stuur gerust je liedje, boodschap & voor wie jouw
boodschap is naar ons door.
Dit kan door een mail te sturen naar
'Intermezzo@mr-wzc.be'

Tijdens dit goede weer willen we jullie als bezoeker graag
herinneren aan de afspraken; het is namelijk enkel mogelijk
om uw familie op volgende manier te ontmoeten:
- Aan het raam die maximaal 2cm open staat
- Je houdt aan het raam nog steeds 1m afstand
- Er mag niks worden doorgegeven van buiten naar binnen of
omgekeerd
Buiten gaan wandelen of samen op het terras zitten met uw
familielid mag op heden helaas niet.

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

