
  

Het leven binnen de muren van WZC Eyckendael (week van 20 april 2020) 

  

Beste familieleden en vrienden van onze bewoners van WZC Eyckendael, 

Bij deze willen we weer een blik geven binnen de muren van WZC Eyckendael.  

Ook deze week hebben zoveel mogelijk bewoners kunnen genieten van een warm ontbijt 
bestaande uit spek en eieren, of op de manier dat zij het liefste ‘spek naar hun bek’ hebben. 
Op dinsdag is dit zo op de waterburcht, op donderdag op het 1ste verdiep en op het 
gelijkvloers. Op de harmonie is dit geen vast moment, ook hier wordt dit gedaan! 

Op de afdelingen werden er voor de ‘zoetebekken’ wafeltjes gebakken. Hierbij werd veel aan 
vroeger gedacht en verteld over hoe zij dit vroeger maakte, er werd ook veel gebabbeld over 
de kinderen en de kleinkinderen. Iedereen kon hier heerlijk van smullen: ‘het was om met de 
vingers van af te likken’, was een van hun uitspraken! Genieten wordt hier nog altijd met 
volle teugen gedaan. 

In deze periode worden er extra relaxatiebaden gegeven om extra ontspanningsmomenten 
aan te bieden. 

Normaal gezien was het deze week de week van de valpreventie, dit is nationaal natuurlijk in 
deze omstandigheden afgelast. Toch wilden we dit niet zomaar aan ons laten voorbij gaan 
dachten we met het BBO team, daarom hebben we enkele weken geleden tekeningen laten 
maken en hebben we gevraagd dat kinderen/kleinkinderen/achterkleinkinderen/vrienden/… 
dit wilden inkleuren. Deze tekeningen bevatten tips in verband met valpreventie. Deze 
tekeningen werden deze week dan ook opgehangen op verschillende plaatsen om hun er 
toch attent op te blijven maken. Daarnaast bieden we onze mensen nog zoveel mogelijk 
activiteiten en therapieën. Van onze bewoners te laten fietsen, stappen tussen de baren, 
alsook cognitieve en motorische oefeningen aan de tafel. Aangezien het weer het ook 
toelaat, hebben we de BBO ook naar buiten gebracht. In het zonnetje oefeningen doen, is 
vitamine D opdoen en fit blijven. Bewoners hebben hier enorm van genoten! 

Warme groeten uit Eyckendael en hou jullie goed ! 

Team WZC Eyckendael 

 

 

 

  


