NIEUWSBRIEF WZS DEN DUMBERG
24/04/2020

NIEUWS VAN DEN DUMBERG
Beste familieleden, vrijwilligers, vrienden …
Eerst en vooral hopen wij dat alles goed gaat met
jullie. Dat iedereen in goede gezondheid verkeert, en
dat er de nodige hulp en ondersteuning is waar
nodig. Want onze bezorgdheid gaat uiteraard ook
naar jullie uit!
In deze sombere periode willen we jullie wat
positieve energie sturen door het reilen en zeilen in
ons woonzorgcentrum te delen, gedurende heel het
coronagebeuren.
Ondanks al onze goede zorgen hier, is en blijft het
gemis bij onze bewoners naar familie en vrienden
uiteraard groot. Maar ook omgekeerd is er gemis en
daar proberen we ook zoveel mogelijk aandacht aan
te schenken.

Zo zullen we proberen wekelijks een nieuwsbrief te
verzenden, met daarin leuke foto’s en ‘nieuwtjes’
vanop Den Dumberg.
Want zeg nu zelf, het coronavirus mag ons toch niet
weerhouden om een glimlach op ons gezicht te
toveren en elkaar vanop afstand veel liefde en
vriendschap te geven.
Ons doel is om zo iedereen wat op te vrolijken.
Veel lees- en kijkplezier!

ZWAAIMOMENT

En we blijven hier zwaaien. Elkaar eventjes zien door het raam, geeft iedere keer nieuwe moed en energie.
We blijven genieten van dit korte, maar fijne momentje!

Het is er duidelijk aan te zien dat iedereen genoten heeft van het blijde weerzien! Weliswaar niet op de
gebruikelijke manier, maar laat ons zeggen dat het beter is dan elkaar niet te zien.
Volgende week zal het zwaaimoment doorgaan op dinsdag 28 april.
Om alles vlot te laten verlopen, zouden graag met nadruk willen vragen om de uren te respecteren
en NIET voor je kwartier te komen!!
Aangezien we van de overheid nog steeds niet mogen ‘groeperen’ blijven we de bezoeken spreiden.
Kijk goed in onderstaande tabel welk zwaaimoment (voormiddag of namiddag) op welke dag plaats zal vinden.

DINSDAG 28 APRIL (voormiddag en namiddag)
Zwaaimoment voormiddag: Tussen 10u00 – 11u25

Zwaaimoment namiddag: Tussen 13u30 – 15u25

10.00 – 10u15 (3 bewoners toegelaten)

13u30 – 13u45 (3 bewoners toegelaten)

10u20 – 10u35 “

13u50 – 14u05 “

10u40 – 11u05 “

14u10 – 14u25 ”

11u10 – 11u25 “

14u30 – 14u45 “
14u50 – 15u05 “
15u10 – 15u25 “

INSCHRIJVEN KAN ALS VOLGT:
Mailen naar animatie@ocmw.hoeilaart.be
Ik/wij ben/zijn familie van (naam bewoner + afdeling) en kom/komen zwaaien tijdens (zwaaimoment VM/NM)
tussen (tijdsblok).
!! Let wel op wanneer een bepaald kwartier volzet is, zullen wij u contacteren om eventueel een ander tijdstip
af te spreken.

ONDERRTUSSEN ZITTEN WIJ NIET STIL

De lente is in het land, en daar genieten we van!

Ondertussen maakt onze nieuwe vriend Pepper, kennis met verschillende bewoners en hun familie.

Nog enkele sfeerbeeldjes van hoe we onze dagen hier vullen …

BEDANKT

En zoals elke week, willen we jullie ook deze keer bedanken! Bedankt aan Chiro Hoeilaart, voor de lekkere
paaseitjes voor onze bewoners. Bedankt aan Francine Verlee en bvba Allgro uit Sint Lievens Houtem met dank
aan Marleen, voor de heerlijke fruitsla. Bedankt aan Reynaert Elktrotechniek bv, voor de faceshields en earsavers.
Bedankt B&B Hippo – Droom, voor de lekkere ontbijtkoeken. Bedankt Rotary Club Overijse Zoniën voor de
prachtige bloemetjes. Bedankt Delhaize en Godiva, voor het lekkers …
Bedankt voor alle grote en kleine dingen, dit doet ons enorm deugd!!
Weet dat wij dit allemaal met heel veel liefde en toewijding doen, voor onze bewoners.

Hou ons zeker in de gaten! Je kan ons volgen via volgende kanalen:
Facebook: WZS Den Dumberg
Instagram: wzs_den_dumberg
V.U. Katrien Vanderlinden – Groenendaalsesteenweg 32 1560 Hoeilaart

