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 We in de Peerle nog op zoek zijn naar jobstudenten om ons 

weekendteam in de cafetaria te versterken.   

Indien je iemand kent met interesse mag je hem/haar contact laten 

opnemen met Tilde Spit: tilde.spit@emmaus.be of 015 46 58 66 
 

 We op zoek zijn naar een nieuwe teamverantwoordelijke voor ons team 

in Hof van Arenberg. Meer informatie en de vacature kan je vinden op 

de website van Hof van Arenberg en onze facebookpagina.  
 

 

 Tijdens de week van dementie werden er heel wat 

activiteiten gedaan met onze bewoners. Zo is er 

onder meer een mobiel frietkot langs geweest, 

iedereen heeft lekker kunnen smullen!  
 

 Ook werd er een zeer mooie dementiewandeling uitgewerkt, deze 

kon door iedereen gemaakt worden. Maar uiteraard 

hebben onze bewoners hem eerst uitgetest. Dit 

leverde heel veel blije bewoners en een prachtige 

reportage op RTV op. 
 

 Wat brengt ongetwijfeld een grote glimlach op 

ieders gezicht? Schattige dieren natuurlijk! Dit 

werd bewezen door een bezoek van 

verschillende dieren aan onze bewoners.  

 

 
 
 
 
 

 

Terugblik activiteiten 

 

 

Komende activiteiten/ 
evenementen 

 

 Op zondag 10 oktober is het opendeurdag in de Peerle. Iedereen is 

welkom tussen 13u en 17u voor een rondleiding en informatie over 

onze verschillende diensten. Ook de GOED-bus 

zal aanwezig zijn voor gratis advies en informatie 

over verschillende hulpmiddelen! 
 

 Oktober wordt mosselmaand bij ons. Zowel de bewoners van Hof 

van Arenberg als van de Peerle zullen kunnen smullen van verse 

mosselen met frietjes. Op 26 oktober kunnen ook familieleden en 

mensen van buitenaf komen genieten van heerlijke mosselen in de 

Peerle. Liefst reserveren voor 12 oktober.  
 

 

 Al de bewoners van Hof van Arenberg zullen op woensdag 13 oktober 

hun derde corona-vaccin toegediend krijgen.  
 
 

 Omdat we participatie van bewoners zeer belangrijk vinden, zijn we van 

start gegaan met een bewonersraad op de verschillende woningen in Hof 

van Arenberg. Het thema van deze eerste keer: ‘wat maakt van een huis 

een thuis..’ 
 

 Deze maand vindt de tevredenheidsenquête voor medewerkers plaats. 

Meer informatie hierover wordt nog bezorgd.  
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