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WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 19

Beste familieleden en kennissen,
 
Naar aanleiding van het toegenomen aantal besmettingen in
onze buurt, hebben wij beslist om kamerbezoeken en
uitstappen tijdelijk terug te verbieden.
Dit is een tijdelijke maatregel. 
We zullen pas over twee weken weten welke impact onze
huidige flexibiliteit heeft gehad op
eventuele besmettingen, omwille van de incubatietijd.
Daarom nemen we deze beslissing nu. 
Na twee weken zullen we dan ook de toestand herevalueren
en bezoek eventueel opnieuw toelaten. 
 
Wij zijn er ons van bewust dat dit een zware maatregel is,
en voeren ze zeker niet graag door. 
We zijn echter allemaal samen verantwoordelijk voor 92
bewoners, en niet enkel voor onze eigen familieleden. 
 
De kamerbezoeken die momenteel staan ingepland kunnen
bij mooi weer doorgaan buiten op de binnenkoer. 
Wij zullen ervoor zorgen dat alles klaar staat, en kunnen u
een drankje aanbieden om het bezoek toch wat
aangenamer te maken (dankzij de aanwezigheid van vele
jobstudenten). 
Bezoeken in de bezoekersruimte kunnen ook nog steeds
doorgaan. 
Wandelingen in onze tuin mogen ook; om aanrakingen te
vermijden zit de bewoner in een rolstoel – handvaten
worden door ons ontsmet bij terugkomst. 
Gelieve steeds langs de voordeur te komen, nooit via het
raam!
 
Geplande kamerbezoeken en uitjes kunnen dus gedurende
de komende 2 weken niet meer doorgaan.
Gelieve de afspraken rond raamcontacten ook te
respecteren (afstand houden – zeker niet binnen gaan).
 
Wij danken u voor het begrip, en zijn steeds bereikbaar voor
vragen. Contacteer ons gerust.
 
Mocht men alsnog op uitstap willen gaan, moeten we nadien
een isolatie van 7 dagen respecteren.

UPDATE BEZOEKERSREGELING



Optreden: "het vierde kwartaal"

Maandag kwam 'Het vierde kwartaal' bij ons langs
om voor ons heel wat liedjes te zingen.
Ze brachten een mix van Vlaamse klassiekers en
muziek uit de sixties.
Bedankt voor jullie optreden, we hebben ervan
genoten!

Nationale feestdag: "Frietjes in een puntzak"

Tijdens de nationale feestdag wilden we graag
tonen dat we trots zijn op ons Belgenlandje.
Daarom maakte de keuken voor ons een typisch
Belgisch gerechtje klaar: 'Biefstuk met verse
frieten in een puntzak.'

Misviering

Deze week zijn we terug van start gegaan met de
misvieringen. Vanaf heden zal de misviering
maandelijks doorgaan voor de bewoners. Dit wel
met de veilige afstand tussen elkaar.
Voorlopig zal de misviering worden opgesplitst in
2 aparte momenten:
- 1 viering voor de bewoners van Abeel en beuk
- 1 viering voor de bewoners van Ceder en den
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK 

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 

Gelieve aandacht te besteden aan de juiste richtlijnen om
de was te brengen.
Vergeet zeker niet de naam van de bewoner, de datum
van afgifte en het uur van afgifte te noteren op het pakje.

BEWONERSRAAD

De volgende bewonersraad gaat door op
woensdagmiddag 12 augustus om 15u.
Gelieve zich op voorhand in te schrijven door een
mail te sturen naar Ergo1.groenhof@mr-wzc.be


