
Bezoekersregeling 
 

Sinds 28/07 is er een nieuwe bezoekersregeling van 

kracht en werd de ingang terug gesloten. Per bewoner 

werd er na telefonisch contact met de contactpersoon, 

2 vaste bezoekers aangeduid. Enkel deze personen kunnen op afspraak een bezoek 

brengen aan de bewoner op de kamer. U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken 

via de afdelingsverantwoordelijke of via het algemene nummer 014/84 92 20. Bij het 

brengen van een bezoek, dient u zich aan te melden met behulp van de parlofoon aan 

de glazen gang. Bezoekers van GAW dienen zich te begeven naar de ingang ter hoog-

te van de Werftstraat. 

 

Indien er meer dan 1 bezoeker tegelijk of andere bezoekers de bewoner wenst te               

bezoeken, kan er een wandelbezoek, tuinkamerbezoek of tuinbezoek als alternatief 

vastgelegd  worden. Deze bezoeken kunnen aangevraagd worden via onze website 

(www.dewinde.be > WZC > nieuws > reservatiekalenders bezoek < … . 

 

Omdat we het niet genoeg kunnen bedrukken, vragen we u nogmaals om blijvend de 

basismaatregelen op te volgen, waaronder het houden van afstand , het dragen van 

een mondneusmasker, het toepassen van een goede  handhygiëne, het registreren van 

uw gegevens en het melden van vermoedelijke of bevestigde besmetting met  covid-

19. Indien u ziek bent, vragen  we u om thuis te blijven en geen bezoek aan De Winde te 

brengen, U neemt best contact op met uw huisarts voor eventueel   bijkomende maat-

regelen. 

 

 

 

Bewoners en familie                                          

kunnen ons steeds                                                  

contacteren met                                               

vragen, problemen,                                              

suggesties, … 

 

info@dewinde.be                                                   

Tel. 014/84 92 20. 

Hou ook steeds onze   

facebookpagina en    

website in de gaten voor 

updates. 

05 augustus 2020  

CORONA NIEUWSBRIEF 



BBQ 

 

Door het Coronavirus werden de BBQ’s van mei reeds 

verplaatst naar september. Echter zullen ook deze dit 

jaar onder een ander concept plaatsvinden.  

 

De BBQ van het dagverzorgingscentrum en de groep 

assistentiewoningen wordt door omstandigheden geannuleerd. Echter zullen 

de BBQ’s van het woonzorgcentrum wel doorgaan, maar enkel voor onze 

bewoners. Indien het inschrijvingsgeld reeds betaald werd, zal dit verrekend 

worden met de verblijfsfactuur. 

Gebruikersraden 

 

Ook in tijden van Corona vinden we het belangrijk om met de bewoners en/of 

zijn/haar vertegenwoordiger in overleg te gaan. Daarom worden de gebruikers-

raden opnieuw opgestart, weliswaar onder een ander concept om de basis-

maatregelen te kunnen respecteren.  Om iedereen de mogelijkheid te bieden 

om hieraan deel te nemen, worden onderstaande momenten voorzien.  

 

 Bewoners GAW van AW 1 t.e.m. AW 12  op maandag 10/08/2020 om 14u  

 Bewoners GAW van AW 13 t.e.m. 15 op vrijdag 14/08 om 14u 

 Bewoners Bosrank en Wijnrank op woensdag 12/08 om 12u30  

 

 Familie van bewoners van Heggerank via skype op woensdag 12/08 om 15u 

 Familie van bewoners van Wijnrank via skype op maandag 21/09 om 14u30 

 Familie van bewoners van Bosrank via skype op vrijdag 25/09 om 10u 

 

Indien u wenst deel te nemen aan een skype 

overleg, gelieve hiervoor in te schrijven. U bezorgt 

uw gegevens (naam, naam bewoner, e-mail) via 

het e-mailadres: sociale.dienst@dewinde.be.      

Indien u niet kan deelnemen maar toch suggesties 

etc. wenst door te geven kan dit eveneens via dit 

e-mailadres of via de brievenus gericht aan 

sociale dienst. 

 

We blijven er samen voor gaan! 

Zorg voor jezelf maar ook voor elkaar! 

 

Hitteplan actief 

 
De hoge temperaturen tijdens de komende dagen, zorgen voor extra warmte in 

De Winde. Daarom is het hitteplan van kracht.  

 

Ouderen zijn een erg kwetsbare groep op warme dagen. Ze voelen minder snel 

dat ze dorst hebben en kleden zich vaak te warm. We streven er naar om onze 

bewoners en medewerkers een zo comfortabel mogelijk gevoel te geven. Via 

het hitteplan worden er extra maatregelen genomen, waaronder een extra 

drankentoer, ... . 


