
 
Beste familie, 

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

 

Isolatiemaatregelen 

Er zijn geen isolatiemaatregelen.  

 

Testing 

Alle testen van de afgelopen week waren negatief. 

 

Bezoek 

Er zijn momenteel geen wijzigingen in de bezoekregeling. 

● Binnenbezoek 

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

maar niet tegelijkertijd. Elk knuffelcontact mag 1 iemand meenemen uit zijn/haar 

bubbel.  

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

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

maximum 2  personen in de kamer.      

● Buitenbezoek 

o met maximum 10  personen boven de 12 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 opent terug normaal voor bewoners en bezoekers 

Vanaf 10 mei mogen we het Grand Café terug openen voor bewoners en bezoekers. Jullie zijn welkom 

voor een drankje en een snack elke dag tussen 14.00 en 17.00 uur.  

Gelieve volgende richtlijnen in acht te nemen:  

1. Gebruik bij voorkeur het terras . 

2. Beperk je tot vier personen aan een tafel of 1 bubbel ( bv bewoner als knuffelcontact en 4 

gezinsleden) 

3. Ontsmet je tafel bij aankomst en vertrek. 

4. Gebruik een mondmasker als je je door de grand café verplaatst, bij je bestelling, bij het 

afruimen.  

5. Was je handen bij aankomst in De Wingerd.  

 

 

 



Afscheid / Welkom 

Afgelopen week namen we afscheid van dokter Hermans. We heten zijn vervanger dokter Vanhoren 

welkom. 

 

Activiteiten 

Mia en haar team geven al een jaar het beste van zichzelf om coronagewijs interessante activiteiten te 

blijven organiseren. In bijlage vinden jullie meer info. 

 

 

Bijlagen  

- de recentste update van de maatregelen van de overheid.  

- een overzicht van de activiteiten van mei. 

- meer info over dokter Hermans en Dokter Vanhoren 

 

Dank voor het vertrouwen,  

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  


