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Vorige vrijdag was het de dag van het onderhoud.
Al onze logistieke medewerkers en de
medewerkers in het onderhoud kregen een leuke
attentie.
Ze kregen elk een doosje chocolade met hierop de
tekst: 'spik & span.'
 
Proficiat met jullie dag en bedankt voor jullie
goede werk!
 
 

WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 16

DAG VAN DE SCHOONMAAK 

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden! 

Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.

 
Optreden: "Bent Homan"
 
Woensdagmiddag konden we genieten van het
eerste optreden sinds maart.
Bent Hofman zong voor ons de beste klassiekers.
Dit optreden ging buiten door, maar door de deuren
wat open te zetten en de speakers goed te richten
kon iedereen de muziek luid en duidelijk horen.
 
We waren heel enthousiast dat we eindelijk weer
konden genieten van een optreden. In juli en
augustus zijn er alvast nog optredens gepland.
 

ACTIVITEITEN DEZE WEEK 

We willen graag onze nieuwe snoezelruimte
voorstellen. Binnenkort komen er verschillende
'snoezelmomenten' voor de bewoners die dit
wensen.
Meer info volgt.
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TEKST KAPPER

Volgende week is het zo ver, 1 juli, jullie mogen op bezoek
komen in de kamer van de bewoner.
Hier zijn een aantal zeer strikte maatregelen en voorwaarden
aan verbonden:
 
- Er zijn 2 personen tegelijk toegelaten op de kamer. Dit zijn        
steeds dezelfde personen, een uitzondering aanvragen is wel
mogelijk.
- Er kunnen slechts 4 aparte bezoeken tegelijk doorgaan. Deze
duren één uur, dus 4 bewoners kunnen bezoek krijgen per uur. 
- Kinderen jongeren dan 12 jaar zijn niet toegelaten.
- De kamer betreden kan enkel via de voordeur, niet via de
schuiframen!!
U moet zich dus steeds aan de voordeur komen aanmelden
wanneer u een afspraak heeft. 
-  U draagt steeds een betrouwbaar mondmasker (zelf
meebrengen) en houdt afstand.
 - U gaat enkel naar de kamer van de persoon die u komt
bezoeken. Geen andere kamers, en de cafetaria is nog niet
open.
- Iedere bezoeker brengt zijn eigen keukenrol mee, wij geven
u bij aankomst een sprayflacon ontsmettingsmiddel. Op die
manier kunt u steeds alle aangeraakte oppervlakken zelf
reinigen. De keukenrol mag op de kamer blijven staan. 
- Reserveren kan via onze website 
'www.groenhof-intermezzo.be' en bovenaan ‘bezoekplanning’.
Vervolgens kunt u kiezen voor een kamerbezoek, of een
bezoek in de bezoekersruimte zoals voordien. 
De oude link die jullie kregen zal niet meer werken, via onze
website kunt u zowel kamerbezoeken als de bezoekersruimte
reserveren.
- De toelating van bezoek op de terrassen aan de kamers blijft,
maar als u geen afspraak geeft dan is het ook niet toegelaten
om op dat moment zomaar de kamer te betreden langs het
raam. 
 
 Zoals reeds werd vermeld in vorige briefwisseling kan bezoek
worden geweigerd aan personen die de maatregelen niet
respecteren, want voor de kamerbezoeken is er nood aan
wederzijds vertrouwen.
 

Foto
kamerbezoek

Vragen of extra informatie
 

Als je nog vragen hebt of meer
informatie wenst mag je ons steeds

contacteren.
Tel: 056 51 72 43

Bezoekersmoment
 

Wens je een bezoek in te plannen? 
Ga naar de website en klik door op

"bezoekplanning" 
https://www.groenhof-intermezzo.be 

UPDATE

BEZOEKERSREGELING


