Voor meer informatie of inschrijving:
Isabel en Sarah - 0491/ 71 39 60 dezilverenbrugghe@huizezonnelied.be

Activiteiten voor buurtbewoners januari - maart 2019
Jan
10/01: Mantelzorggroep om 14u00 – 16u00, € 2
11/01: Hobbyclub om 14u00 – 16u00
17/01: ‘Hoe hoort u het?’ Info-namiddag over gehoorproblemen bij
senioren - Huize Zonnelied om 14u30 - 16u00 met als sprekers Jo
Loobuyck – audioloog Aurilis Hoorcentrum en Liesbeth de Meyer –
logopediste Huize Zonnelied, met demonstratie van hoorhulpmiddelen en
een getuigenis, € 2
Feb
02/02: Lichtmisviering om 15u in kapel
14/02: Mantelzorggroep om 14u00 – 16u00, € 2
15/02: Hobbyclub om 14u00 – 16u00
Maart
05/03: Carnaval om 14u30-16u00, € 2
06/03: Aswoensdagviering om 15u in kapel
08/03: Hobbyclub om 14u00 – 16u00
21/03: Lente-ontbijt met groepsbeweging om 8u45, € 5
21/03: ‘Gezond versTAND’ Info-namiddag over mondzorg - Huize
Zonnelied om 14u30 - 16u00 met spreker Luc Van Exem - tandarts, € 2
Locatie = WZC Huize Zonnelied
Stationsstraat 24 te Ieper.
Gelieve zich aan te melden aan de receptie.
Elke dinsdag: gezondheidswandeling, start om 9u30 aan Pacific Eiland,
gratis. Nadien vrijblijvend soep/koffie in Huize Zonnelied, € 2.
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Mantelzorggroep
Info-namiddag over gehoorproblemen bij senioren
Mantelzorggroep
Carnaval
Lente-ontbijt met groepsbeweging
Info-namiddag over mondzorg ‘Gezond versTAND’
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Welkom in het buurtrestaurant ‘In de Compagnie’
Met het buurtrestaurant wil Huize Zonnelied een ontmoetingsplaats
creëren waar buurtbewoners samen van een gevarieerde, gezonde en
lekkere warme maaltijd kunnen genieten.
Het buurtrestaurant stelt zich open voor alle thuiswonende 60-plussers die
nood hebben aan ondersteuning op het gebied van maaltijdzorg, een dieet
volgen, moeite hebben met het zelf klaarmaken van maaltijden of nood
hebben aan sociaal contact.
Het restaurant is 7 dagen op 7 open tussen 12u en 13u30 en bevindt zich
in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum.
De kostprijs van een maaltijd bedraagt €9 van maandag tot en met
zaterdag. Op zon– en feestdagen kost de maaltijd €11, omdat er dan een
voorgerecht inbegrepen is.
Bij een nieuwe aanmelding wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor
het buurtrestaurant. U krijgt nadien een persoonlijke toegangskaart.
Meer info of inschrijving bij Sarah - 0493/09 04 06

DVC Zonnegloed zoekt extra vrijwilligers voor ondersteuning
binnen het vervoer
Misschien ken je wel iemand in jouw familie die op zoek is naar een
passende tijdsinvulling of misschien wil jij als vrijwilliger op een specifieke
manier je steentje bijdragen aan een bloeiende werking?
Dan ben jij de geknipte persoon! De medewerkers van het
dagverzorgingscentrum zijn dringend op zoek naar vrijwilligerschauffeurs, die zich één keer per week kunnen vrij maken om het vervoer
van de gebruikers van het dagverzorgingscentrum Zonnegloed en het
Buurtzorghuis te ondersteunen (ochtend of namiddag in samenspraak met
coördinator te bepalen).
Concreet betekent dit dat je instaat voor het ophalen of het thuisbrengen
van de gebruikers van het dagverzorgingscentrum met het beschikbare
busje van Zonnegloed.
Wie interesse heeft om zich op deze manier als vrijwilliger te engageren in
onze werking, kan contact opnemen met Verlinde Ives - coördinator DVC 0497/97.75.55 of Vanlangendonck Rita - verantwoordelijke vrijwilligers 057/20.42.77.
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