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Nieuwsbrief bewoners assistentiewoningen en serviceflats Cuesta – 07 mei 2021 
             
 

Beste bewoners, 

 

Een nieuwe maand is begonnen en  zoals aangekondigd door de Vlaamse Taskforce winnen we vanaf zaterdag 8 mei een 

stukje vrijheid terug. 

 

Wat betekent dit voor concreet? 

• Uitbreiding sociale contacten 

o Binnenshuis mag u afspreken met twee nauwe contacten die tot de eigen bubbel behoren (onder 

hetzelfde dak wonen).  Zij mogen samen op bezoek komen.   

▪ Zorg voor een  goed geventileerde en verluchte ruimte tijdens bezoekmomenten. 

 

 

 

 

 

 

 

o Buiten: elkaar buiten ontmoeten is mogelijk met maximaal 10 mensen tegelijk. 

 

• Einde van de avondklok: de avondklok tussen middernacht en 5u wordt vervangen door een 

samenscholingsverbod van max. 3 personen. 

 

• Opening van de terrassen van restaurants en cafés, pretparken, brocante en rommelmarkten:  wij adviseren om 

druk bezochte plaatsen en piekmomenten te vermijden. 

 

▪ Cafetaria in wzc  ‘t Heuverveld: 

De cafetaria van het WZC zal vanaf 13 mei, op donderdag- en vrijdagnamiddag opnieuw  geopend 

worden.  Bewoners én hun bezoekers krijgen de mogelijkheid om vanaf dan een drankje nuttigen. Indien 

u het wenst, kan u een tafel reserveren via  de gekende  online tool  op de website www.samenouder.be  

vanaf 10 mei. 

 

OPGELET: in tegenstelling tot de bewoners van de woonzorghuizen vormen bewoners van GAW 

enkel  een leefgroep  met hun huisgenoot.  Tijdens contacten met medebewoners is het daarom 

noodzakelijk om de voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een chirurgisch mondmasker en 

1,5m afstand bewaren  verder de respecteren.   

http://www.samenouder.be/
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▪ De Cafetaria in de Cuesta: 

Binnen de geldenede maatregelen en om organisatorische redenen kan de cafetaria van de Cuesta, op 

dit moment, niet heropend worden. 

 

• Kappers en andere niet-medisch contactberoepen  

Sinds maandag 26 april hebben de kappers en andere niet-medische contactberoepen zoals de pedicure 

verbonden aan het woonzorgcentrum opnieuw hun activiteiten opgestart .   Volgens de richtlijnen van het  

Agentschap Zorg & Gezondheid blijven de dienstverleningen aan huis verboden.    

Wenst u een kappersbeurt bij ons in het wzc, neem dan vrijblijvend contact op met Melissa Famaey 

052/25.13.39. 

 

• Polyvalente / ontmoetingsruimte van de Cuesta 

Bewoners van de GAW  kunnen elkaar ontmoeten in deze ruimte. 

Externe animatoren en familie zijn vooralsnog niet toegelaten.   

 

 

Met deze nieuwe versoepelingen zetten we weer een stap voorwaarts naar het ‘nieuwe’ normaal.     
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden melissa.famaey@samenouder.be of 052/25.1339 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke a.i. 

mailto:melissa.famaey@samenouder.be

