
     Humbeek, 26 / 11 / 2020  
Geachte familieleden/vrienden, 
 
Binnenkort zijn er de feestdagen. Deze zijn het ideale moment om je moeder of vader die in het 
woonzorgcentrum verzorgt en verblijft, extra te verwennen. Een wenskaartje doet zeker ook veel 
plezier. Denkt u aan een cadeautje? Parfum, huidcrème, een bloemetje,  ….?  
En wat doet Woonzorgcentrum Den Bogaet? 
Zelfs in deze bijzondere tijden houden wij, het hele team, eraan de bewoners van de sfeer van 
Kerstmis en Nieuwjaar te laten genieten. We organiseren optredens, draaien verzoekjes… .  Wij 
versieren het woonzorgcentrum gezellig.  
Helaas kunnen we voor deze evenementen geen publiek in ons woonzorgcentrum toelaten.  
We krijgen soms de vraag “Kunnen we iets doen voor de medewerkers of bewoners van het 
woonzorgcentrum in deze bijzondere tijden? “  
Een complimentje, aan aanmoedigingskaartje, een dankkaartje voor de medewerkers,  tekening of 
briefje is steeds welkom. De kaartjes verzamelen we op het infobord in de taverne.  
De medewerkers zorgen met een groot hart voor de bewoners.  
Toch gaan we, samen met u, voor gezellige eindejaarsdagen!  
Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.  
 
Hoogachtend, 
 

Namens de directie en medewerkers van Den Bogaet 
 

 

Woonzorgcentrum Den Bogaet maakt verzoekprogramma! Radio Den Bogaet 
 
Dag/datum en uur kiezen: 15 december       of    29 december  ( omcirkel de gewenste datum)  
 
Indien u wilt kunt u hierover de groeten en wensen overmaken aan een bewoner.  
 
Naam van de bewoner: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Relatie met de bewoner: (bv. dochter, zoon, kleinkind) …………………………………………………….. 
 
Verwoord wat u haar of hem wilt laten weten: (bv. we wensen jou het allerbeste en zelfs al kunnen we je 
minder zien, willen we laten weten dat we aan je denken). 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Met welk liedje kunnen we uw familielid/kennis een plezier doen?  
 
Gezongen door:   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam van het liedje:  ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Stop de ingevulde strook in de box die u in de taverne vindt. Met dank voor uw medewerking. 


