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Het eindejaar staat alweer voor de deur. Het is een 
tijd waarin we naar aloude gewoonte stilstaan bij 
wat is geweest en vol verwachting uitkijken naar 
wat het komende jaar zal brengen.  
Onze wensen voor het nieuwe jaar zullen voor 
velen onder ons eenvoudig en bescheiden zijn.   
We dromen niet van dure cadeaus of grootse 
dingen. We dromen ervan ons 
normale leven terug op te 
nemen, onverwacht bezoek te 
mogen ontvangen van vrienden 
en familie, de kleinkinderen eens 
goed te knuffelen, in gezelschap 
iets lekkers te gaan eten, terug 
naar “De Brug” voor een leuke 
activiteit,… 
 

We hopen dat we in het voorjaar 
beetje bij beetje terug kunnen 
opstarten. Wanneer dit precies 
zal zijn en met welke activiteiten 
is momenteel nog een groot vraagteken.  
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We zullen dit pas doen als het op een 
veilige manier kan, zowel voor jullie, 
bezoekers van “De Brug”, als voor de 
bewoners en bezoekers van het WZC 
en de gebruikers van Noah.  
 

Zoals de meesten onder jullie waarschijnlijk al 
vernomen hebben, gaan we in het WZC door een 
moeilijke periode. Eind oktober werden er  
verschillende besmettingen met Covid-19 vast-
gesteld, zowel bij bewoners als bij medewerkers. 
De berichten die je in de media hoort over de 
situatie in de woonzorgcentra werd voor ons 
plotseling harde realiteit. Ondertussen is de 
situatie gestabiliseerd en proberen we terug over 
te gaan tot de gewone orde van de dag. We doen 
ons uiterste best om nieuwe besmettingen te 
voorkomen. Up-to-date informatie over de toestand 
in het WZC, vind je op de website van WZC      
Sint- Antonius. 

 

 
Desondanks de     
vele opgelegde 
beperkingen, hoop ik 
van harte dat het voor 
ieder van jullie een 
mooi eindejaar wordt. 
En vooral dat jullie 
met volle moed het 
nieuwe jaar tegemoet 
kunnen gaan. 
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Dienstverlening. 
 

De zitdag van de pedicure staat gepland op 
donderdag 07/01 en 04/02.  
Deze zitdagen zullen enkel 
doorgaan als de overheid dit 
toelaat. Bij twijfel mag je me steeds 
contacteren op het nummer 
052/21.09.91. 
 

Afscheid Melissa. 
 

Begin januari nemen we afscheid van Melissa.    
Ze gaat een nieuwe uitdaging aan bij Familiehulp.    
We willen Melissa bedanken voor de fijne 
samenwerking en wensen haar veel succes in 
haar nieuwe job.  
 
 
 
 
 

Contact. 
 

Nathalie is telefonisch bereikbaar via het onthaal 
van het WZC ( 052/21.09.91 ), maandag tot vrijdag 
van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30 of via 
mail ( debrug@stantonius.zkj.be ). 
Wil je graag persoonlijk langskomen, gelieve dan 
een afspraak te maken. Op die manier kan je op 
een veilige manier langskomen en sta je niet voor 
een gesloten deur. 
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                 12      

maanden gezondheid 

                                                                52 
weken van stil geluk 

    365   
zorgeloze dagen 

 

Dat zijn onze wensen 

voor 

2021  
 

 
  

Zorgpunt De Brug           
Rootjensweg 77                debrug@stantonius.zkj.be 
9200 Grembergen                   www.wzcsint-antonius.be 
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