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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE 

MANDANA EN TOERMALIEN 

Genk, 08 november 2021 

 

Beste bewoners en familieleden, 

 

Jammer genoeg blijven de Covid 19-besmettingen toenemen, het reproductiegetal blijft in 

Genk rond het cijfer 3 liggen, voor elke besmetting komen er 3 bij…  Tijdens het outbreakteam 

van vanmorgen hebben we om deze reden beslist om enkele nieuwe afspraken te maken. 

 

1. BEWONERSACTIVITEITEN 

1.1. Activiteiten in de woongroep 

- Het totaal aantal aanwezigen in een woongroep wordt vastgelegd op maximaal 25 

personen in Toermalien en in Mandana.  

- Bezoekers en medewerkers dragen steeds een mondmasker. 

- Bezoek in de woongroep blijft toegestaan 

- Er kunnen activiteiten plaatsvinden met bezoekers en bewoners van één woongroep 

(uitzondering zijn de partners van bewoners die in een andere woongroep verblijven) 

- Externe muzikanten zijn niet toegelaten in de woongroep 

 

1.2. Woongroepoverstijgende activiteiten 

- Woongroep overstijgende activiteiten kunnen enkel met bewoners plaatsvinden, we 

kunnenn geen externen toelaten bij deze activiteiten. 

- Bewoners houden afstand (1,5m) of dragen een mondmasker 

- Iets drinken kan, samen iets eten ook maar dan zeker de afstand bewaken en letten op het 

maximum aantal aanwezigen in het lokaal 

 

1.3. Sinterklaasfeest 

- Jammer genoeg kan de Sint ook dit jaar niet toegelaten worden in de woongroepen.  Hij 

heeft beloofd het lekkers via onze medewerkers in de woongroepen te bezorgen… 

 

1.4. Kerstfeestjes 

- Per woongroep kan met bewoners en familie een Kerstfeestje georganiseerd worden.  We 

zien wel toe op het maximum aantal toegelaten aanwezigen.  Naast de bewoners zijn er de 

noodzakelijk aanwezige medewerkers/vrijwilligers reeds aanwezig, daarbij kunnen 

familieleden aansluiten en indien nog mogelijk andere medewerkers.  Ook hier jammer 

genoeg geen externe muzikanten. 

- De Kerstviering in het Grand Kaffee kan enkel plaatsvinden voor de bewoners.  We maken 

er een mooie viering van, jammer genoeg zonder zangkoor.  We bekijken de mogelijkheid 
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van een beperkt instrumentaal ensemble (geen blaasinstrumenten!) om de de viering op 

te luisteren 

 

 

2. GRAND KAFFEE 

- Het Grand Kaffee blijft open, maar enkel om gezellig iets te drinken of te eten. 

- Wij voorzien geen grote activiteiten meer in het Grand Kaffee, muziekoptredens 

worden helaas afgelast 

- Enkel de kerstmarkt zal in het zaaltje Grand Kaffee plaatsvinden maar zonder het 

aanbieden van drank en hapjes en voor iedereen zal de mondmaskerplicht van 

toepassing zijn, ook voor de bewoners. 

 

3. TESTSTRATEGIE 

- Tijdens het outbreakteam hebben we de interne teststrategie ook terug besproken.  Om 

het testgebeuren voor iedereen overzichtelijk te houden hebben we een flowchart 

opgemaakt die jullie in bijlage wordt meegestuurd.   Wij hopen jullie zo wegwijs te maken 

in het testbeleid.  Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om het diensthoofd aan te 

spreken. 

 

Wij begrijpen dat we met deze maatregelen de vrijheid weer wat beknotten maar zien het 

noodzakelijk om een veilige leef en woonomgeving te blijven creëren voor de bewoners.  Laat 

ons vooral kijken naar wat wel kan en in die dingen ons plezier vinden.   Samen kunnen we nog 

zoveel mooie momenten beleven in de kleine dingen van elke dag! 

 

   

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Ria Grondelaers,    Jos Aben,   Ingrid Dreessen,  

voorzitter     algemeen directeur  directeur zorg 

 

dr. Johan Jespers,       dr. Lieve Vinck, 

CRA Toermalien       CRA Mandana 
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