
Vrijdag 8 mei 2020 
15-jarig bestaan - Lekkerbek – Raamcontacten & extra’s 
 
Lieve familieleden en vrienden, 
 
Ons 15-jarig bestaan 
 
Het geplande feest voor ons 15-jarig bestaan kan helaas niet plaatsvinden aanstaande zaterdag.  Toch 
willen we jullie laten weten dat we dit niet vergeten zijn en een verrassing plannen voor onze 
bewoners.  Ook Moederdag laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. 
 
 
De ‘Lekkerbek’ 
 
In coronatijden proberen we zoveel mogelijk onze activiteiten (mits aanpassing) te laten doorgaan.  
Zo ook voor onze meest begeerde activiteit: de ‘Lekkerbek’. 
Elke woensdag wordt er genoten van een zelfbereide 3-gangen maaltijd met dagverse groenten.  Elke 
afdeling heeft twee livings, zodoende komt iedere groep om de 14 dagen aan de beurt. 
 
Samen wordt er gekozen wat er de volgende keer op de menu zal staan.  We proberen 
seizoensgebonden te koken, zoals aardbeien of asperges op het menu te zetten in het voorjaar.  
Verder houden we ook rekening dat de maaltijd aangenaam te kauwen valt voor kwetsbare 
bewoners. 
 
De bewoners helpen graag mee met de voorbereidingen zoals het snijden van de groenten, schillen 
van de aardappelen, … of met de afwas.  Dan is het alle hens aan dek! 
Tijdens het koken nemen we ook even de tijd om te praten over zaken die men vroeger klaarmaakte.  
Ook die gerechten verschijnen al eens op het menu. 
Voor de animatoren is het stevig doorwerken en de tijd in de gaten houden.  Al wordt er steeds met 
veel smaak gegeten.  En zoals de bewoners al eens zeggen: ‘van de honger zullen we hier zeker niet 
omkomen.’ 
 
Raamcontacten & extra’s 
 

• De raamcontacten gelegen aan de binnentuin zijn steeds toegankelijk tijdens weekdagen van 
maandag tem vrijdag tussen 14.00u en 15.00u. 

• We vragen uitdrukkelijk om geen briefwisseling of goederen rechtstreeks via het raam uit te 
wisselen.  Dit is verboden.  We zien ons genoodzaakt om het raam definitief af te sluiten, 
indien hier geen gehoor aan wordt gegeven. 

• Indien u graag iets wenst af te geven aan uw vader of moeder (briefwisseling, een bloemetje, 
koekjes, favoriete frisdrank, …), kan dit steeds van maandag tem zaterdag tussen 14.00u en 
14.30u.  Dan vinden ook de momenten van de was-wissel plaats. 

• Vanaf 18 mei is er een nieuwe bezoekregeling van kracht.  Meer informatie kan u lezen in de 
blog van onze algemeen directeur, Johan Abrahams. 
 

 
Fijne Moederdag voor iedereen! 
Graag tot volgende week! 
Team WZC St. Franciscus 


