
 
 

Beste Familie, 

 

 

Hierbij de wekelijkse update over de maatregelen in het kader van het coronavirus, dd 16 juni 2020. 

 

Isolatiemaatregelen  

● Geen isolatiemaatregelen.  

● Vorige week zijn terug twee bewoners getest, beiden waren negatief.  

 

Versoepelingen 

 

● Onze eerste draaidag in het Grand Café was voor iedereen een meevaller. We proberen op 

termijn de openingsdagen uit te breiden, maar tot nader bericht is het Grand Café op dinsdag-, 

donderdag- en zaterdagnamiddag geopend. Je kan de uitbreidingen volgen via Keyplanner of 

Facebook. Reserveren blijft een must: https://wingerd.keyplanner.be/grandcafe 

● Indien je interesse hebt om mee het café open te houden mag je dit zeker laten weten via 

mia.debrabander@wingerd.info.  

● Vanaf 17 juni kan je ook een bewoner meenemen buiten de Wingerd voor een terrasje aan het 

Zoet Water, een brunch thuis … Indien je dit plant gelieve dan contact op te nemen met de 

woning om dit te organiseren.  

● Bezoek in de woning wordt terug mogelijk. Elke woning bepaalt hier echter zelf het tempo en 

zal zelf een communicatie doen naar de families. Elke woning heeft zijn eigen noden en 

behoeften, vandaar de uitrol per woning. Eind juni moeten we afscheid nemen van de 

stellingen. 

● Terrasbezoeken en wandelbezoeken kan je reserveren op https://wingerd.keyplanner.be/.  

● Mondmaskers draag je in het woonzorgcentrum tenzij je:  

○ in het Grand Café aan een tafel zit, 

○ met de bewoner buiten bent en de social distancing respecteert met andere 

wandelaars, 

○ bij de bewoner op de kamer bent, voor die woningen waar dit mogelijk is. 

● Verder willen we iedereen nogmaals op het belang van handhygiëne wijzen. Je vindt  

handwasbekkens aan de ingang van het dagcentrum, aan de ingang van de gele tuin, aan de 

ingang Grand Café en aan de toiletten. Alcogel vind je aan alle woningen.  

● Uitzonderingen zijn altijd bespreekbaar met de zorgcoördinator!  

https://wingerd.keyplanner.be/grandcafe
mailto:mia.debrabander@wingerd.info
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We houden u verder op de hoogte. 

  

Hartelijke groet, 

Jan Vanwezer 

Campusdirecteur De Wingerd WZC  

Woonzorgnet-Dijleland vzw 

Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven  

T: 016/ 28.47.90 | E: Jan.Vanwezer@Wingerd.info 


