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Agendapunten 

- Vieringen muzikaal ondersteunen: het orgel is gerepareerd, hier wordt nu een onderstel op wielen 
voor gemaakt en wordt dan in het salon gezet, P zal hier eens op oefenen 

- De banken rechts aan de oprijlaan van de AW staan ver uit elkaar, er wordt gevraagd om hier extra 
stoelen en een tafeltje bij te zetten; dit wordt aan de werkmannen gevraagd 

- Bewoner in de kijker voor De Dennenklapper: wie is er kandidaat? Hier is steeds zeer weinig reactie 
op. M wil dit een volgende keer wel doen, ze laat horen dat het een hele dikke Dennenklapper zal 

worden en vraagt er een fotoshoot bij       

- Regelmatig naar de bib in Oostmalle gaan is niet nodig; er is uitgelegd dat de bewoners ook op het 
rusthuis boeken kunnen ontlenen en in het salon liggen prachtige boeken die geschonken werden.  
Hier kunnen we wel even mee verder. S had weleens graag een luister CD. Dit wordt bezorgd 

- P vroeg zich af of er nog bewoners interesse hebben voor de ontmoetingsmomenten in het  
Sint-Pauluszaaltje, ongeveer om de twee maanden. Bij de volgende beurt op 17 augustus zal rond 
gegaan worden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven 

- Kaartgroepje: jammer genoeg is I overleden en S heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen en verblijft 
nu op de revalidatiedienst; er wordt nagevraagd of S ondertussen met L en P mag kaarten in de 
ontmoetingsruimte.  Dit zouden ze heel fijn vinden 

- De wedstrijd met de zonnebloemen vinden ze een heel fijn initiatief! M en G gaan hun uiterste best 
doen om de zonnebloemen de beste zorgen te geven… Daar twijfelt niemand aan 

- Het slot aan de inkom langs de parking aan het bos werkt niet goed meer. Dit geven we door aan de 
werkmannen 

- Het rolstoeldansen vonden ze fijn om naar te kijken. Enkele bewoners zien het zitten om ook eens 
echt mee te doen. De organisatie hiervoor wordt nog besproken met de directie 

- Nu het zwemmen maandelijks zal doorgaan, werd ook aan deze bewoners de vraag gesteld wie mee 
wil gaan zwemmen. P en S willen dit zeker eens beleven. 

- De bewoners hadden graag nog eens een recente bewonerslijst. Hier wordt voor gezorgd 

- P zou graag een overzicht hebben van de verschillende afdelingen binnen De Dennen. Ook hier wordt 
voor gezorgd. 

- De huifkartocht in mei werd geannuleerd omwille van het slechte weer. Deze zal nu doorgaan op 
woensdag 3 augustus. Nu maar hopen dat de zon gaat schijnen! 


