
 
Beste familie, 

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

 

Isolatiemaatregelen  

Woning 6 is in isolatie. Twee bewoners hebben positief getest op corona, alle andere bewoners en 

personeelsleden testten negatief. Tot en met maandag 13 december blijft de woning preventief in 

quarantaine en is enkel beperkt beschermd bezoek mogelijk. Zonder verdere besmettingen kan de 

woning  daarna uit isolatie. 

 

Testing 

Twee collega’s zijn afwezig door corona. Drie collega’s zijn hersteld en opnieuw aan het werk. 

 

Vrijwilligers gezocht 

De personeelssituatie evolueert gunstig. Dank aan iedereen die zich al heeft aangemeld.  

Kun jij je 1 of meerdere dagen vrijmaken om te ondersteunen in toezicht, zorg of poetsen, meld je dan 

voor onze reservelijst bij lut.vanaerschot@wingerd.info en geef aan met welke taken je kan helpen en 

op welke dagen je beschikbaar bent. Wanneer de zorgcontinuïteit in gevaar komt nemen we contact 

met je op. Hopelijk is het niet nodig om deze lijst te activeren.  

 

Kerst In De Wingerd  

Je kunt je nog inschrijven voor de kerstlunches, meer info vind je onderaan deze update. De vrijwilligers 

en techniekers brengen alles in stelling om de kerstsfeer als nooit tevoren te laten schitteren. Geniet er 

met volle teugen van.  

 

Maatregelen  

De Wingerd maakt samen met bewoners, families en vrijwilligers een proportionele afweging tussen 

eenieders veiligheid en het psychosociaal welzijn van de bewoners.  

Samen trachten we het leven terug zo normaal mogelijk te laten lopen.  

We danken iedereen voor de volgehouden inspanningen om dit mogelijk te maken! 
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Bezoekregeling 

● Binnen 

 Er is binnen geen restrictie op bezoek. U bent hartelijk welkom in de woonruimtes van de woningen.  

→ Gezien de kleinschaligheid en de ventilatiemogelijkheden van de woningen vragen we om maximaal 

met 4 externen in de woonruimtes te zijn.  

→ Indien je in een binnenruimte met meer personen wil verzamelen regelen we graag een zaaltje. 

Indien je symptomen van een infectieziekte hebt vragen we je om je bezoek uit te stellen. 

 

● Mondneusmaskers  

We vragen om bij verplaatsingen binnen het woonzorgcentrum steeds het mondneusmasker aan te 

houden. Tijdens het bezoek of in het grand café is dit niet nodig. Buiten is mits de nodige afstand ook 

geen masker nodig. 

 

 

 

Uitkijkend naar een sfeervolle Kerst,  

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  

 

 

 

 

 

 

KERSTMAALTIJDEN (vernieuwde, aangepaste versie) op 21-22-23-27-28-29 december 

telkens om 11u30 in het Grand Café en in zaal 1-2 

Je kan samen met je familie inschrijven op één van onze feestelijke kerstmaaltijden in ons 

middagrestaurant.  

Wij ontvangen jullie graag om te genieten van een driegangen menu met aperitief, water en 

koffie.  

Sodexo en een team van vrijwilligers zullen jullie graag verwennen. Schrijf zeker in voor 15 

december en weet dat je max met 6 personen aan 1 tafel kunt plaats nemen. 

Vergeet je covid safe ticket niet mee te brengen.  Speel op veilig en neem vooraf een zelftest af. 

(verkrijgbaar in de apotheek)  

 

Wij bieden u op, dinsdag 21,  woensdag 22 en donderdag 23 december voor de prijs van 

€28,00 (bewoners gratis) het volgende feestmenu aan: 

 

 



Cava of fruitsap 

*** 

Duo van wildpaté en uienconfijt 

afgewerkt met een winterslaatje 

*** 

Gevulde parelhoen met een bruine jus 

Appel en veenbessen en aardappelrosti 

*** 

Kerstgebak met koffie 

 

Wij bieden u op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 december voor de prijs van €28,00 

(bewoners gratis) het volgende feestmenu aan: 

Cava of fruitsap 

*** 

Rundercarpaccio met garnituur 

*** 

Gebraiseerde varkenswangetjes met witloofrolletjes met spek 

en aardappelgratin 

*** 

Kerstgebak met koffie 

 

                         

Heb je zin om deze middag muzikaal op te luisteren of heb je een ander leuk idee om je 

familielid en de anderen te plezieren. We bekijken het samen.  Geef een seintje aan 

Mia.debrabander@wingerd.info 

 

Graag snel inschrijven via het secretariaat voor woensdag 15 december:  

wingerd@wingerd.info of 016/28 47 90). Plaatsen zijn beperkt tot 50 personen per dag. 
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