
 
Beste familie, 

De verspreiding van het coronavirus in De Wingerd blijft onder controle. 

 

Isolatiemaatregelen 

Een woning had isolatiemaatregelen in afwachting van een testresultaat. 

 

Testing 

Een test was negatief. 

 

Vaccinaties      

Afgelopen week zijn de bezoekers van het dagcentrum en kortverblijf een eerste maal gevaccineerd. We 

hebben tegelijkertijd ook de nieuwe bewoners en personeelsleden kunnen vaccineren.  

 

Bezoek 

De vaccinatiegraad binnen de Wingerd is voldoende hoog om verder te werken aan normalisering. Om 

verspreiding van het virus te voorkomen blijven deze bezoekrichtlijnen van kracht:       

● Binnenbezoek 

○ per bewoner kunnen 2 knuffelcontacten zonder mondmasker binnen op bezoek komen, 

maar niet tegelijkertijd. Elk knuffelcontact mag één iemand meenemen uit zijn/haar  

bubbel.  

○ onbeperkte beschermde contacten: iedereen zonder symptomen kan binnen op bezoek           

komen  met een mondmasker en respect voor de afstandsregels. Ook hier per bezoek      

maximum twee personen in de kamer. 

● Buitenbezoek 

o met maximum vier personen boven de twaalf jaar. 

o graag blijvende aandacht voor het wassen en ontsmetten van de handen en het dragen 

van het mondmasker in de algemene binnenruimtes van De Wingerd 

 

***Grand Café – TAKE AWAY ***Grand Café – TAKE AWAY ***Grand Café – TAKE AWAY ***  

Goed nieuws: vanaf maandag 19 april bemannen onze vrijwilligers het Grand Café voor take away! Elke 

dag tussen 14.00 en 17.00 verkopen we koffie, latte macchiato, cappuccino, chocomelk en ice tea. 

Opgelet: het Café an sich is gesloten dus  dranken mogen alleen buiten geconsumeerd worden. 

 

  



***Belevenistafel *** 

Nog meer goed nieuws: dankzij de Redevco Foundation hebben wij sinds kort een BelevenisTafel. Ook jij 

kunt hier samen met je familielid mee aan de slag. Meer informatie: belevenistafel.be/       

Het is heel eenvoudig maar wij willen jullie zeker verder op weg helpen…  

Heb je zin om samen met ons deze tafel uit te proberen dan kan je op 19 of 20 april vanaf 14u tot 16u30 

een tijdslot van 30 minuten reserveren. Stuur een mailtje naar mia.debrabander@wingerd.info en wij 

maken even tijd.  

 

 

Op naar meer normaal! 

 

Dank voor het vertrouwen,  

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  

 

Bijlage 1_Koffie Take Away 
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