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 NIEUWSBRIEF 15   

 

DATUM: 07/07/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

 

Zoals aangehaald in nieuwsbrief 14 durven wij voorzichtig te 

hopen op een verhuis naar de nieuwbouw op woensdag 22 juli e.k. 

 

Het is dan ook uitermate 

belangrijk de richtlijnen 

van het bezoek strikt na 

te leven opdat onze 

plannen niet zouden 

doorkruist worden door 

een uitbraak van het 

COVID-19 virus binnen 

onze voorziening. Hierbij 

rekenen wij op ieders 

verantwoordelijkheid. 

 

Tot maandag 20 juli blijft de bezoekregeling ongewijzigd, zijnde 

een keuze tussen kamerbezoek (max één bezoeker) of raam-

/tuinbezoek (maximaal 3 bezoekers). De “Doodle” wordt eerstdaags 

opengesteld. 

 

Dinsdag 21 en woensdag 22 juli kunnen geen bezoeken worden 

ingepland opdat wij de verhuis goed kunnen voorbereiden en de 

bewoners veilig en in alle rust kunnen inhuizen in hun nieuwe 

kamer. 
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Voor meer impressies; zie ook:  

https://woonzorgcollectief.be/de-wijtshage/2020/06/10/nieuwbouw-wzc-de-

wijthage/ 

 

Vanaf woensdag 23 juli bent u welkom in de nieuwbouw en wordt er 

per afdeling (gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping) een nieuwe 

bezoekplanner ter beschikking gesteld. 

Gezien de kamers in de nieuwbouw ruimer zijn wordt kamerbezoek 

uitgebreid naar twee bezoekers. 

Bij drie bezoekers wordt tuinbezoek aanbevolen. Mocht het weer 

dit echter niet toelaten, wordt er opvang voorzien in de 

bezoekerscorner in de nieuwe cafetaria (let wel: er worden nog 

geen dranken aangeboden). 

 

De week nadien zullen we stapsgewijs (om kruising van diverse 

bubbels te vermijden) de familie vragen om de oude kamer leeg te 

maken. Hetgeen de bewoner wenst mee te nemen kan dan op de nieuwe 

kamer worden geplaatst. 

Familie die op de aangegeven dagen niet kan aanwezig zijn, kan 

de week nadien op afspraak een tijdstip vastleggen om dit alsnog 

te doen. 

De concrete uitwerking wordt later gecommuniceerd. 

 

We wensen ook van de gelegenheid gebruik te 

maken om Joke en Guy te bedanken voor hun 

wekelijks muzikaal intermezzo. De bewoners 

hebben ervan genoten !! 

 

Met vriendelijke groeten. 
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