NIEUWSBRIEF CAMPUS DE LUSTHOVEN

Afgelopen maanden namen we afscheid van volgende
bewoners:
- 5 december 2018
- 8 december 2018
- 19 december 2018
- 28 december 2018
- 31 december 2018
- 20 januari 2019
- 24 januari 2019
- 28 februari 2019
- 19 maart 2019

Philomène Mols
Jan Van Dijck
Harry Proost
Louis Segers
Marcel Schoenmaekers
Staf Van Geel
Pierre Daemen
Fien De Proost
Antonie Meskens

April 2019

Woonzorggroep Arendonk

Beukenlaan
Kastanjelaan
Beukenlaan
Kastanjelaan
Beukenlaan
Boslaan
Kastanjelaan
Beukenlaan
Kastanjelaan

Sinds de organisatiewijziging en het ontstaan van onze nieuwe vzw Woonzorggroep Arendonk zijn er ook wat zaken gewijzigd ivm het onthaal en de opnamedienst.

We mochten onderstaande bewoners verwelkomen op
Campus De Lusthoven!
- 6 december 2018
- 11 december 2018
- 24 december 2018
- 28 december 2018
- 28 december 2018
- 28 december 2018
- 3 januari 2019
- 10 januari 2019
- 15 januari 2019
- 21 januari 2019
- 23 januari 2019
- 1 februari 2019
- 4 februari 2019
- 12 februari 2019
- 12 maart 2019
- 28 maart 2019

Bezoek onze facebookpagina
WZG Arendonk!
Via deze facebookpagina kan u het reilen en
zeilen van het WZC volgen.

Mich Lemmens
Antonie Meskens
Lisette Maes
Gabby Geerts
Gonneke Wuyts
Maria Jacobs
Frans Mertens
Jeanne Claes
Leo Jacobs
Moris Keuten
Zefa Van Nijlan
Henk Van Rooy
Peter Bogaerts
Tinnele De Pessemier
Maria Segers
Gaby Sneyers

Kastanjelaan
Kastanjelaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Kastanjelaan
Kastanjelaan
Beukenlaan
Kastanjelaan
Beukenlaan
Beukenlaan
Kastanjelaan

Zij hebben hun burelen op campus De Vrijheid
en zullen daardoor minder zichtbaar zijn op
Campus De Lusthoven. We hebben hiervoor
een regeling uitgewerkt. Elke dinsdag en donderdag namiddag zal er iemand van de opname dienst aanwezig zijn op campus De Lusthoven, indien U een ander moment iemand van
de opname dienst nodig heeft, kan U een afspraak maken of telefonisch contact opnemen.
Je kan de opname dienst op dinsdag en donderdag op het nummer 014 63 97 33
bereiken, de overige dagen op het nummer 014 40 10 21. Er is 1 centraal mailadres
waarop Wendy Verheyen en Katrien Gladine te bereiken zijn namelijk:

opnamedienst@wzga.be

Onze administratie is wekelijks op woensdag aanwezig op campus de Lusthoven
en is dan telefonisch bereikbaar op 014 63 97 30.
De overige dagen kan je Jo Vanhoof en Nadine Eyckens bereiken op telefoonnummer 014 40 10 15
Ook voor de administratieve diensten/vragen is er 1 centraal mailadres:

info@wzga.be
Feestjes voor campus De Lusthoven kunnen eveneens op dit centraal mailadres
worden doorgegeven.
Vermeld hierbij zeker ook uw contactgegevens, de datum, het aantal personen en
andere nodige info aub.

Nieuwsbrief ontvangen
Indien u of andere geïnteresseerden deze
nieuwsbrief per mail wensen te ontvangen
kan u een mailtje sturen naar onderstaand
mailadres.
opnamedienst@wzga.be

Je kan de nieuwsbrief ook raadplegen op
onze website!
www.wzga.be

Mocht je als bewoner of familie in bovengenoemde hinder ondervinden, kan je
steeds contact opnemen met Wendy Verheyen, coördinator Portaal WZGA via het
mailadres wendy.verheyen@wzga.be of je kan Wendy telefonisch bereiken op het
nummer 014 40 10 21 of 014 63 97 33.
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3de vrijdag van de maand – Knuffelhonden

Enkele data om te onthouden:

Onze geliefde knuffelhonden zijn ook nog steeds van de partij. Iedere derde vrijdag van de maand kan je hen terugvinden in de turnzaal. Heb je zelf een hond waarvan je denkt dat het een goede knuffelaar zou zijn en goed met andere honden om kan. Neem dan gerust contact op met de animatie voor verdere inlichtingen.

Familie BBQ 15 juni 2019 meer info volgt nog
Volgende centrale gebruikersraad zal doorgaan op 10 juni 2019 om 13.30u in de
cafetaria van campus De Lusthoven.

Wensboomproject
Hang jouw wensbriefje in de wensboom! Schrijf op een ‘wensbriefje’ wat je
dit jaar graag zou willen. Schrijf op waar jij aan denkt. Dit mag gaan over eten,
(avond)activiteiten, zorg, de tuin,… Bewoners die dit moeilijk kunnen noteren
worden geassisteerd door familie of personeel. Wij proberen dan dit jaar jouw
wens te vervullen.

Een greep uit de activiteiten van de afgelopen maanden
3 januari – Namiddag met de (achter)kleinkinderen
Op 3 januari hebben enkele bewoners samen met hun (achter)
kleinkinderen koekjestaart gemaakt. Terwijl deze taartjes lekker
stonden te worden in de ijskast hebben de kinderen zich even kunnen uitleven tijdens een turnlesje waarbij ze aan hun grootouders
konden laten zien hoe fit ze waren.
7 januari – verloren maandag
Met verloren maandag kreeg iedereen van campus de
Lusthoven lekkere appelbollen geserveerd. Van deze gelegenheid maakten we dan ook gebruik om gezellig samen te
zitten.
8 januari – Staf + nieuwjaarsborrel
Onze maandelijkse dansnamiddag met Staf was
de ideale gelegenheid om het nieuwe jaar in te
zetten met een borreltje. Zo konden ineens de
feestkilootjes eraf gedanst worden.
21 januari – Foto avond
Twee keer per jaar wordt er een foto-avond georganiseerd. Hierbij worden de foto’s van het afgelopen half jaar op groot scherm afgespeeld.
22 januari – accordeongroep

21 februari – Gregorianen

14 en 15 februari – Ontbijtbuffet Valentijn
Valentijn is een dag waarop je
net dat tikkeltje meer verdiend. Om onze bewoners te
verwennen heeft de keuken
op 14 en 15 februari gezorgd
voor een uitgebreid ontbijtbuffet.

11-15 maart – week van het bier
In deze week was er iedere middag
7 maart – carnavalsoptreden
een ander soort bier in de maaltijd te
vinden.
Daarnaast werd er in maart nog een
bier proef namiddag georganiseerd
Maart – min80j, 80j, 90plussers feest
voor al de liefhebbers.

Maand rond valpreventie – ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’
Van 22 tot 28 april is het week van de valpreventie. Deze campagneweek heeft als doel ouderen en hun familie te
informeren over val- en fractuurpreventie. Omdat een week nogal kort is, wordt er op campus De Lusthoven de
volledige maand april extra aandacht besteedt aan valpreventie. Tijdens deze maand zullen er extra bewegingsactiviteiten voorzien worden, infomomenten omtrent valpreventie, rollator oefeningen enzovoort.

Activiteiten voor de komende maanden:
April – maand van de valpreventie
- dinsdag 9 april
Optreden accordeon
- donderdag 18 april Paasrestaurant Beukenlaan en Lindelaan
- vrijdag 19 april
Paasrestaurant Kastanjelaan en Boslaan
- vrijdag 19 april
Kruisweg goede vrijdag
10u15
- maandag 22 april
Paasmisviering 14u
- donderdag 25 april Kledingverkoop
- vrijdag 26 april
Knuffelhonden

Mei
- dinsdag 7 mei
- dinsdag 14 mei
- Vrijdag 17 mei
- maandag 20 mei

- donderdag 23 mei

- Vrijdag 24 mei
Juni
- donderdag 6 juni
- donderdag 13 juni
- zaterdag 15 juni
- vrijdag 21 juni

Accordeongroep
Pannenkoeken van Stan Wens
Familiebarbecue
Knuffelhonden

- dinsdag 28 mei

Mis met ziekenzalving
10u15
Mis in kerk op De Lusthoven 14u
Knuffelhonden
Avondmaal = verse friet
met curryworst Beukenlaan en Lindelaan
Avondmaal = verse friet
met curryworst Kastanjelaan en Boslaan
Lingerieverkoop en
schoenenverkoop
Lentewandeling

