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 NIEUWSBRIEF 34  

 

DATUM: 08/06/2021 

 

 

MEDEDELING: 

 

GROOT NIEUWS!! 

Onze cafetaria gaat terug open. 

Openingsuren: 14:00 – 17:00 

Gesloten op: 

- Dinsdag – activiteiten bewoners 

- Donderdag – verlof vrijwilligers 

 

 
 

De cafetaria wordt open gehouden door vrijwilligers. Zij staan er borg voor dat er een gezellige 
sfeer aanwezig is. Ze staan met een glimlach en een vriendelijk woord, klaar om u te helpen. 

Gisteren 07/06/2021 hebben onze vrijwilligers Paul en Isabelle het startschot gegeven. 

Door de Corona maatregelen kunnen we echter niet starten zoals we zouden willen. 

De cafetaria werd ingedeeld in groepen van 4. Je mag, net zoals in een ander café, maar met 4 
personen bij elkaar zitten. Dit wil zeggen één bewoner en drie bezoekers. Ook mag er niet besteld 
worden aan de toog, de bediening moet aan tafel gebeuren. Bij het binnenkomen moet er een 
chirurgisch mondmasker gedragen worden, aan de tafel mag het mondmasker af. Maar als je de 
tafel verlaat moet je terug je mondmasker opzetten. 

Je ziet er komt heel wat bij kijken. 

  



  

Hier alle maatregelen waar we ons aan moeten houden op een rijtje: 

 

VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS ZIJN VERPLICHT OM EEN 
CHIRURGISCH MONDNEUSMASKER TE DRAGEN 

 

CHIRURGISCH MONDNEUSMASKER DRAGEN BIJ VERPLAATSINGEN: 
bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners 
en de bezoekers steeds een chirurgisch mondneusmasker 

 

HANDEN ONTSMETTEN 
Alcoholgel is voorzien bij de ingang en aan de tafels 

 

BEPERKT AANTAL PERSONEN PER TAFEL: 
Bij het nuttigen van drank zijn er max. 4 personen per tafel toegelaten, 
zowel in de cafetaria als op het terras.  Indien men toch met meer dan 
4 personen wil samenkomen, kan men buiten zitten in de voortuin van 
het woonzorgcentrum, dit zonder consumptie van de cafetaria. 

 

AFSTAND HOUDEN: 
Afstand van 1,5 m. tussen elk tafelgezelschap. 
Respecteer social distancing op elk moment 

 

ENKEL BEDIENING AAN TAFEL,  
NIET AAN DE TOOG 
 

 

REINIGEN EN ONTSMETTEN VAN DE TAFELS NA GEBRUIK 

 

ENKEL BEWONERS EN FAMILIE VAN HET WOONZORGCENTRUM OF 
FLATS. 
Externen hebben geen toegang tot de cafetaria 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM ! 

We hopen dat iedereen terug kan genieten van een gezellige babbel met hapje en een drankje. 

Om de aangename sfeer te behouden vragen we om begrip te hebben voor onze vrijwilligers die 
gewoon moeten worden aan een nieuwe toog en de maatregelen die gevolgd moeten worden. 

Ook vragen we om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen, zoals voorgeschreven door de 
overheid. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

De directie 


