ZOG Kerstkaarten
Steun je ons?
Bestel nu je kerstkaarten!

Steun je onze woonzorgcentra Toermalien en Mandana?
Koop dan zeker een pakketje kerstkaarten. De opbrengst gaat naar onze bewoners. Hiermee kopen
we nieuwe knutselmaterialen aan en organiseren we extra activiteiten.

Kerstkunst door onze bewoners
De originele kerstkaarten werden dit jaar gemaakt door enkele bewoners van wzc Mandana. Daarna
werden deze gefotografeerd en tot kerstkaart met boodschap omgetoverd.
In ieder pakketje vind je een mix van kunstwerkjes van:









Jef Bollen
schilder in hart en nieren, legt de mooiste winterlandschappen op doek vast
Alice Thijs
knutselde met veel precisie de diamond painting kaartjes
Zuster Mariette Jeurissen
knutselde met engelengeduld een christelijk geïnspireerde 3D kaart
Lena Vanderheyden
transformeerde oude lampjes tot schattige pinguïns. Deze voorzag ze ook nog eens van
zelfgemaakte mutsjes en sjaaltjes.
Marcel Adamcyak – Mon
kleurt dagelijks met veel geduld en zin voor kleur tekeningen in. Kersttaferelen mochten niet
ontbreken.
Eddy Brusselaers
toverde 100’en piepkleine ruitjes om tot een pixel art kunstwerk.

Hoe bestellen?


Vul het bestelformulier in met je gegevens



Voor wzc Mandana: Overhandig het bestelformulier samen met het geld aan één van de
ergotherapeuten. Of mail je bestelling door naar: sanne.janssen@zoggenk.be



Voor wzc Toermalien: Koop ze tijdens onze bezoekuren, aan de balie. Of bestel ze via
administratie@zoggenk.be en haal ze af tijdens de bezoekuren.

Bestellen kan tot 17 december, afhalen vanaf 10 december, wij geven je een seintje.
Omwille van praktische redenen nemen we geen telefonische bestellingen aan.

Alvast bedankt voor je steun!
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ZOG Kerstkaarten

BESTELFORMULIER KERSTKAARTEN
Alice Thijs
Zuster Mariette
Jeurissen

Jef Bollen

Eddy
Brusselaers

Lena
Vanderheyden

Mon
VOORNAAM:
NAAM:
TEL NR:
EMAILADRES:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Ieder pakket omvat 6 wenskaarten en is steeds een mix van ontwerpen. (binnenzijde: ‘Prettige
feestdagen’
Ik wens volgende te bestellen:

AANTAL
PAKKETTEN

PRIJS PER
PAKKET
(voor 6 wenskaarten)

TOTAALPRIJS

………………….

5 euro

………………….

In te vullen door ZOG:
Betaald JA/NEE

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk WV ● www.zoggenk.be
WZC Mandana // stalenstraat 2, 3600 Genk
WZC Toermalien // welzijnscampus 15, 3600 Genk

