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 NIEUWSBRIEF 35  

 

DATUM: 30/09/2021 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste bewoners en familieleden 

 

Graag hadden we de versoepelde maatregelen van de cafetaria nog 

eens op een rijtje gezet.  

Buiten het woonzorgcentrum vallen vanaf 01/10/2021 alle regels weg 

maar dit geldt spijtig genoeg niet voor het woonzorgcentrum. De 

maatregelen in het woonzorgcentrum blijven voorlopig behouden tot 

we nieuwe maatregelen ontvangen. Dit wil zeggen dat het mondmasker 

nog steeds gedragen wordt bij verplaatsingen in de cafetaria.  

Bestellingen kunnen nog steeds aan de toog gebeuren. 

 

Hieronder een korte samenvatting: 

 

 

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 

 

REINIGEN EN ONTSMETTEN VAN DE TAFELS NA 
GEBRUIK 

 

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

 

 



  

 

Verschillende familieleden hebben laten verstaan dat ze de 

gezelligheid van vroeger in het oude gebouw missen; samen 

deelnemen aan activiteiten en feestjes. 

We hebben onze hoofden bij elkaar gestoken om een oplossing te 

vinden binnen de maatregelen die ons opgelegd worden en zijn tot 

het volgende besluit gekomen. 

 

 

Vanaf 01/10/2021 mogen de bezoekers met 

hun familielid in de leefruimte plaats 

nemen maar ze dienen wel steeds een 

mondmasker te dragen. 

Ook deelnemen aan activiteiten is 

mogelijk vermits er steeds een 

mondmasker gedragen wordt. 

 

Voor het deelnemen aan feestjes samen met onze bewoners gaan we 

nog even wachten, omdat dan het mondmasker afgenomen moet worden 

om te kunnen eten en drinken. 

 

 

 

 

 
 

  



  

Vaccinatie: de derde prik 

 

 
 

De overheid heeft het licht op groen gezet voor een derde 

vaccinatie van alle 85 plussers en de bewoners van de 

woonzorgcentra. 

Vandaag hebben we het bericht gekregen dat onze bewoners zullen 

gevaccineerd worden in het woonzorgcentrum op 14/10/2021. Alle 

bewoners krijgen hiervoor de mogelijkheid. Vanzelfsprekend krijgen 

de bewoners die reeds een vaccin gehad hebben in het 

vaccinatiecentrum geen prik meer. 

Indien uw familielid toch nog een uitnodiging krijgt om zich te 

laten vaccineren in het vaccinatiecentrum, willen we u vragen hier 

niet op in te gaan. Gelieve het vaccinatiecentrum wel te 

verwittigen dat uw familielid in het woonzorgcentrum gevaccineerd 

wordt.  

 

Op deze manier hopen wij het virus nog steeds buiten onze 

voorziening te houden. 

 

Bedankt voor jullie medewerking.  


