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Nieuwsbrief WZC ‘t Heuverveld – 6 mei 2021 
             
 

Beste bewoner, familie, mantelzorger,  

 

Een nieuwe maand is begonnen en  zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief staan we vanaf 8 mei terug een stap 

dichter bij elkaar. 

 

Nieuwe bezoekregeling  vanaf zaterdag 8 mei 

 

• Bezoekregeling vanaf zaterdag 8 mei:  

o 2 nauwe contacten: de bewoner  mag nog steeds 2 nauwe contacten op bezoek krijgen op de kamer, die 

kunnen tweewekelijks wisselen.  We adviseren om het mondneusmasker op te houden tijdens het 

bezoek. 

De nauwe contacten en de eventuele wissels om de 2 weken kunnen doorgegeven worden aan Melissa 

Cornelis: melissa.cornelis@samenouder.be.  

 

o Wat is nieuw? 

▪ Indien de 2 nauwe contacten tot de eigen bubbel behoren (onder hetzelfde dak wonen) mogen zij 

samen op bezoek komen.   

▪ Mee naar huis nemen:  de bewoner kan bij de nauwe contacten binnenshuis op bezoek gaan. 

Graag dit ook melden aan Melissa Cornelis. 

▪ Andere sociale  bezoekers: 

de bewoner mag eveneens  andere bezoekers  (+18 jaar) op de kamer ontvangen.   

 

 

 

 

 

 

Het aantal bezoekers op hetzelfde moment is beperkt tot 2 personen.   

Tijdens het bezoek is het dragen van een chirurgisch mondneusmakers  verplicht en vragen wij ook de 

afstandsregels te respecteren.    

Bezoek is nog steeds mogelijk vanaf 13:30 uur tot 16:30. 
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• Heropstart cafetaria vanaf donderdag 13 mei : 

De cafetaria zal donderdag 13mei opnieuw  geopend  worden.  Dankzij de hulp van de vrijwilligers krijgen 

bewoners én hun bezoekers de mogelijkheid om op donderdag- en vrijdagnamiddag tussen 13:30u en 16:30u 

een drankje te  nuttigen.  We starten voorzichtig op en zullen de openingstijden verruimen zodra dit 

organisatorisch haalbaar is. 

 

De maximumcapaciteit van de zaal is beperkt tot 12 personen.   Er worden tafels voorzien voor 4 personen.   

Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven  zullen we werken met 3 tijdsblokken (13u30, 14u30 en 15u30) 

en een reservatiesysteem. 

We voorzien  45 minuten per cafetariabezoek.  Tussen ieder tijdsblok ontsmetten we alle oppervlakken en moet 

de zaal verlucht worden. 

 

 HOE KAN IK RESERVEREN? 

▪ U kan reserveren via  de gekende  online tool  op de website www.samenouder.be  vanaf 10 mei. 

▪ Tijdsblok 13:30 tot 14:15 (u kan hiervoor reserveren via de tool op 13:30, 13:45, 14:00) en wordt 

verwacht om 13:30u  

▪ Tijdsblok 14:30  tot 15:15 (u kan hiervoor reserveren via de tool op 14:30, 14:45, 15:00) en wordt 

verwacht om 14:30u  

▪ Tijdsblok 15:30  tot 14:15 (u kan hiervoor reserveren via de tool op 15:30, 15:45, 16:00) en wordt 

verwacht om 15:30u  

 

 

• Buiten ontmoeten: 

bewoners  en bezoekers kunnen elkaar buiten ontmoeten met maximaal 10 mensen tegelijk, ook buiten het WZC. 

 

We rekenen ook ditmaal op jullie medewerking en inzet om het voor iedereen veilig te houden.  Dank daarvoor.  Wij 

samen wérkt!   Dat bewijzen we met z’n allen week na week … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke a.i. 

Kom NIET op bezoek: 

• Als je je ziek voelt, ook al is het maar een beetje. 

• Na een verblijf in zones met een sterke variantcirculatie.  Dit zijn onder meer Zuid-Afrika, Zuid-

Amerika en India. 

Zolang er geen resultaat gekend is, stel je het bezoek uit: 

• Als iemand in je naaste omgeving getest is.   

• Bij de terugkeer uit een rode zone  in het buitenland . 

http://www.samenouder.be/

