Geachte bezoeker van een bewoner van woonzorgcentrum De Ceder,
1 september is elk jaar een magische datum, of je nu 3, 6, 12 of 82 jaar bent.
In woonzorgcentrum de ceder hebben we op 1 september, met akkoord van het agentschap zorg en
gezondheid, een aantal veranderingen doorgevoerd die het normale fijne leven een beetje meer
binnenbrengen in ons huis.
1. Je hoeft je niet meer te registreren als bezoeker. Gebruik het register enkel om een bewoner
uit te schrijven als hij voor bezoek de ceder verlaat en hem nadien ook weer in te schrijven.
2. De openingsuren op weekdagen zijn 9 tot 19 uur. We vragen hierbij rekening te houden met
de intensieve zorgen die ’s morgens tot ongeveer 11 uur plaatsvinden, met het middagmaal
van 12 tot 13 uur en met het avondmaal van 17 tot 18 uur. Aanwezigheid op de
restauranturen aub enkel als mantelzorger die helpt eten geven.
In het weekend blijven de openingsuren 14 tot 16.30 uur, dit zijn de uren waarop de
cafetaria open is.
3. U kan altijd de bewoner mee naar buiten nemen voor een bezoek, een feest , …. Laat dit 1
werkdag vooraf voor 15 uur per mail weten aan mij én de hoofdverpleegkundige :
hvk.wzcdeceder@ocmwbeersel.be en tina.vanbockstal@ocmwbeersel.be. Vermeld hierbij
start- en vermoedelijk einduur. U haalt de bewoner zelf af van zijn kamer en brengt hem daar
ook terug. Vul hierbij zoals boven aangegeven het register in.
4. De bewoners eten vanaf 1/9/2021 terug dagelijks samen in hun restaurant, ook in het
weekend. De maaltijden starten om 12 en om 17 uur.
5. Vanaf 1/9/2021 is er elke dag cafetaria, dus ook op zondag. Er is geen koffietoer meer. De
cafetaria is open van 14 tot 16.30 uur, met dank aan de inzet van onze vele vrijwilligers.
Geacht familielid, het spreekt vanzelf dat u wzc de ceder altijd binnenkomt met een chirurgisch
mondmasker aan en dat u dit altijd draagt, behalve zittend in de cafetaria. Ook past u altijd
handhygiëne toe bij binnenkomen en buitengaan van de ceder én van de bewonerskamer. Kom aub
niet naar de ceder als u zich niet helemaal goed voelt, of wanneer u wegens een reis of een
risicocontact in quarantaine bent. Corona is echt nog niet weg, Vlaanderen kleurt vandaag rood.
Beste vrijwilliger en familie van onze bewoners, we hebben de voorbije 2 jaar geluk, familie en
samenzijn leren koesteren. Laat ons samen in de ceder voor zo veel mogelijk geluk zorgen. Alvast
bedankt en tot gauw,
Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder

