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We zijn heel blij de Demiclowns terug te
mogen verwelkomen!
Met de nodige maatregelen die ze getroffen
hebben, kwamen ze terug op bezoek.
Het lukte al snel om reacties op te wekken bij
de bewoners. Het was heel aangenaam om ze
terug aan het werk te zien. Ze beloofden om
zeker terug te komen! 

WZC GROENHOF
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RONDE VAN FRANKRIJK

2020
De Ronde van Frankrijk is normaal de
start van de zomer. Door de
coronacrisis werd deze niet afgelast,
maar uitgesteld. Hierdoor krijgen we in
september 3 weken Ronde van Frankrijk.
Het is uiterst ongewoon. Daarom
besloten we om de bar wat in te kleden
in het thema van de koers! Er is ook een
pronostiek, waarbij een mooie prijs kan
gewonnen worden!

BEZOEK DEMICLOWNS
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- Arne -
Dag iedereen. Ik ben Arne en sinds 24 augustus de
nieuwe animator van WZC Groenhof. Ik ben 24 jaar
en woon sinds kort in Izegem met mijn vriendin,
maar ben geboren en getogen in Menen! Ik werk al
enkele jaren met ouderen, en hoop nu mijn stekje
gevonden te hebben. Mijn hobby's zijn kijken naar
sport (wielrennen) en naar het voetbal gaan, want ik
ben namelijk een grote Club Brugge supporter! 
Mocht je nog vragen hebben, spreek mij gerust aan! 

De bezoekuren worden uitgebreid. Van maandag tem
vrijdag van 10u – 17u. In het weekend van 14u – 17u. 
De vaste bezoeker hoeft niet meer alleen te komen, maar
mag personen uit zijn bubbel meenemen. Je mag met je
bubbel van max 5 personen op bezoek komen bij de
bewoner. 
Wanneer jullie aankomen in het WZC, vragen we jullie om
te blijven registeren, handen te ontsmetten en een
ontsmettingsfles mee te nemen om de kamer te
ontsmetten. 
De cafetaria blijft gesloten voor bezoek. Er kan wel drank
worden afgehaald aan de bar, en die mag genuttigd worden
in de kamer (Enkel tussen 14u en 17u). Indien goed weer
mag het terras ook gebruikt worden mits genoeg afstand
tussen de tafels. Gelieve wel bij het einde van het bezoek
de lege glazen en flesjes terug te brengen naar de bar. 
De mondmaskers blijven verplicht het hele bezoek boven
de 12 jaar. 
De deuren blijven nog gesloten, dus wanneer je aankomt
bel je aan. Er komt zo snel mogelijk iemand open te doen.
Het is verboden via het schuifraam de kamers binnen te
gaan, zodat iedereen zich kan registeren. 
Uitstappen blijft voorlopig 1 per maand. Er volgt een
update op 14/09. 

Door de dalende besmettingen kunnen we de maatregelen in
ons WZC wat versoepelen. We zetten ze even op een rij.

Deze bezoekersregeling gaat in vanaf maandag 7 september
en blijft zolang de risicocoëfficiënt van Menen onder de 20
blijft. Wanneer er besmettingen in het WZC zijn worden de
bezoeken opnieuw beperkt. We rekenen op jullie gezond
verstand zodat we het WZC coronavrij kunnen houden.

Vragen of extra informatie

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

Tel: 056 51 72 43

Bezoekmoment

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

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

VERS BLOED IN HET WZC

BEZOEKERSREGELING


