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Geachte bewoner 

Geachte familie 

 

 

Eén oktober, niet enkel buiten het woonzorgcentrum treden vanaf vandaag heel wat 

versoepelingen in voege naar aanleiding van de hoge vaccinatiegraad en de dalende 

coronacijfers maar ook binnenshuis kunnen we opnieuw genieten van heel wat activiteiten en 

de gezelligheid. 

 

Een aantal aspecten blijven binnen het woonzorgcentrum, tot nader bericht van de overheid, 

nog van toepassing.   

Zo draagt u als bezoeker nog steeds een chirurgisch mondneusmasker wanneer u zich 

verplaatst binnen het woonzorgcentrum.  In de kamer van de bewoner dienen bezoekers het 

mondmasker daarentegen niet meer te dragen en in de brasserie hoeft dit ook niet meer aan 

tafel. Handhygiëne, afstand houden en ventilatie blijven gelden als algemeen preventieve 

maatregelen in de bestrijding van het virus. 

Bewoners dragen geen mondmasker meer, medewerkers blijven steeds het mondmasker 

dragen. 

 

 

Bovenvermelde maatregelen worden nog versterkt door een 3de vaccinatie. 

U hebt het ondertussen ongetwijfeld in de pers reeds vernomen dat alle bewoners van het WZC 

een 3de vaccin krijgen. Bewoners van het woonzorgcentrum, zowel woonzorghuis, centrum voor 

kortverblijf en assistentiewoningen, die reeds 2 vaccinaties ontvingen en dit langer dan 6 

maanden geleden, worden aanstaande woensdag 6 oktober voor de 3de keer gevaccineerd. 

Dokter Bossuyt zal, als coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum, samen met 

een team van medewerkers deze 3de vaccinatie  opnieuw in goede banen leiden. 

Er zal, net als bij de 1ste en 2de vaccinatie, een expliciete toestemming gevraagd worden voor 

deze 3de vaccinatieprik. 

 

We gaan ook onze activiteiten werking terug volledig normaliseren, genieten en ontmoeten zijn 

de sleutelwoorden.  Daarom  zijn ook tijdens de diverse activiteiten familieleden opnieuw 

welkom. 

Wij zullen u hier per activiteit verder gericht over informeren.  

 

 

We wensen u tevens met dit schrijven te informeren dat vanaf woensdag 06 oktober  de 

brasserie elke dag open is tussen 14u00 en 17u00 waarbij de zomerkaart vervangen wordt door 

een winterkaart.   De ijscoupes zijn vervangen door dagverse warme pannenkoeken en 

Brusselse wafels, een echte verwenkoffie behoort ook tot het nieuwe aanbod.     

 

Vanaf oktober organiseren we éénmaal per maand een familiemenu.  Tijdens deze maaltijd in de 

brasserie kan de familie ’s middags samen met de bewoner genieten van een overheerlijke 

driegangenmenu.   
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Daarenboven organiseren we maandelijks een dessertnamiddag  “zoete zonde” voor bewoners 

en familie. De eerste namiddag vindt plaats op 15 oktober. 

Inschrijven vooraf is noodzakelijk, het inschrijvingsformulier zal later nog bezorgd worden. 

 

 

Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren. 

 

Genegen groeten en houd het veilig, 

 

 

 

 

 

 

S. Dhondt            Dr. M. Bossuyt    F. Vanfleteren 

Verantwoordelijke bewonerszorg coördinerend en raadgevend arts Alg. Directeur 

 

  

 

 

 

 

 


