
Dag allemaal.
Ik ben blij jullie het magazine van juni te kunnen bezorgen met de 
foto’s van de vele activiteiten die we de voorbije weken hebben 
georganiseerd. Veel leesgenot.
Pieter De Mol
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Vorige week werd de workshop kokkerellen geanimeerd door Corine. De 
appeltaartjes vielen niet alleen in de smaak bij de bewoners maar ook de 
medewerkers konden er niet van afblijven.

Deze was nog maar eens een groot succes ! De zon kwam er maar flauwtjes 
door piepen maar het goed humeur leed er niet onder. Getuige daarvan deze 
mooie groepsfoto.

Workshop kokkerellen

Uitje naar het park
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We waren heel blij de families te kunnen begroeten op onze jaarlijkse 
feestelijke afspraak. Heel veel dank aan de organisatoren en aan allen die 
mee hielpen!

Onze bewoners hebben geprobeerd een balletje te slaan. Een schitterend 
voorbeeld van motoriek!

Familiefeest

Volley Ball
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Hierbij de nieuwe sudoku van 
de maand. De oplossing kan u 
opvragen aan het onthaal.

4

We hebben met de stad een nieuw samenwerkingsverband afgesloten 
waardoor er nu iedere donderdag van 14 tot 18 uur een Bibliobus langs komt 
aan de Residentie. Dit biedt mooie perspectieven.

Bibliobus

Uw hersenbreker
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- Trees Van Daele

- Katrijn Deridder

- Jules Brabant

- Lia en Ron Van Oudenhove - Marijke Vissers

- Regina Magermans

21 juni om 16.30 u : De Residentie omarmt muziek en doet dit 
samen met het koor St. Michiel. 

25 juni om 17.00 u : Bezoek van de leerlingen van de wijkschool 
Bevegem voor een workshop over de generaties heen.

- Cecilia Verougstraeten

- Michiel Molenaar

Binnenkort ...

Een gedachte voor...

Een hartelijk welkom voor ...

Gefeliciteerd …

Om terrug te gaan naar de website, sluit de rubriek
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