Beste 65-plusser
Slaat het gevoel van eenzaamheid u ook soms om de
oren? Denkt u met nostalgische gevoelens terug aan uw
jeugd of aan de tijd dat u nog geen grijs haar had? Bent u
ook zo blij wanneer uw kleinkinderen op bezoek komen en
u achteraf uw rug forceert om al hun speelgoed terug op
te ruimen? Krijgt u er maar geen genoeg van om heel de
dag door uw raam te gluren naar spelende kinderen…
Dan hebben wij goed nieuws! Het weekend van 13 t.e.m. 15 april opent Rust- en
Verzorgingstehuis ‘Den 28’ eenmalig een weekend de deuren. U bent van harte
uitgenodigd om, de door ons personeel ineengestoken, fantastische activiteiten te
beleven. U zal snel merken dat ons rusthuis niet te vergelijken is met anderen!
Om al dat oud geweld op tijd in ons Rusthuis te
krijgen, worden jullie vrijdag 13 april om 19.00u
aan ‘t Macadammeke verwacht voor het vertrek.
Trek hiervoor zeker jullie beste verkleedkleren
(oudjes) aan! Zondag 15 april mogen de ouders
hun zoon/dochter terug komen ophalen aan ‘t
Macadammeke om 17.00u.
We gaan ook dit jaar weer met bussen op
groepsweekend. Om het vertrek en de
aankomst vlot te laten verlopen vragen wij om
zowel vrijdag- als zondagavond de parking vrij te
houden!
De prijs voor dit weekend bedraagt €30. Gelieve
dit bedrag ten laatste 9 april te storten op rekeningnummer BE85 7765 9216 6206 met
vermelding ‘groepsweekend + tak (kapoen/welp/jogiver/giver) + naam en voornaam’. Uw
zoon/dochter is pas ingeschreven wanneer wij het correcte bedrag ontvangen hebben.
Wat moet je zeker meenemen?
-

Slaapzak
- Toiletzak
Pyjama en knuffel
- Scoutsuniform + bottinnen
Matje (elke tak)
- Keukenhanddoek
Speelkleren
- rollator (niet verplicht)
Speelschoenen
Regenkledij
-12 jaar: nog geldige sis-kaart/isi+-kaart/KidsID (afgeven bij vertrek)
+12 jaar: identiteitskaart en (indien nog geldig) sis-kaart
Mogelijke medicatie
Givers nemen per 2/3 een iglotentje mee

