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Beste bezoekers van Zorgpunt De Brug, 
 

Na lange afwezigheid konden we eind deze maand 
stilaan terug een aantal activiteiten opstarten. 
Omdat we nog steeds rekening moeten houden 
met de coronamaatregelen zal ons aanbod in juli 
en augustus nog zeer beperkt zijn.  
 

Om van De Brug een veilige plek te maken hebben 
we een aantal leefregels opgesteld ( zie pagina 6 ). 
Gelieve deze grondig door te nemen. We 
verwachten dat iedereen die langskomt in De Brug 
deze regels naleeft. 
 

Heb je symptomen die wijzen op Covid-19 of ben 
je de voorbije 2 weken in contact geweest met 
iemand die covid-positief werd getest, dan mag je 
niet deelnemen aan activiteiten. 
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Omdat het aantal deelnemers per activiteit strikt 
beperkt is, moet er voor ALLE activiteiten 
worden ingeschreven ( bij voorkeur via mail of 
telefonisch ). Hieronder staat per activiteit vermeld 
wie je best verwittigt indien je wenst deel te 
nemen. 
 

Om organisatorische redenen worden de uren 
waarop de activiteiten doorgaan tijdelijk 
aangepast. Tot eind augustus stoppen alle 
activiteiten om 16u. We vragen aan jullie allen 
om dit einduur te respecteren a.u.b. 
 
 
Activiteiten. 

 

• Schilderen: elke maandag van 13u30 tot 16u. 
Binnen max. 8 deelnemers,  
buiten max. 10 deelnemers.  Gelieve in 
te schrijven bij Monique. 

 
 
 

• Petanque: elke dinsdag- en vrijdagnamiddag 
van 14u tot 16u. 
Max. 12 deelnemers. 
Inschrijven bij kan bij Freddy en Joke: 
0474/97.75.93, 
deregge.vandenbossche@skynet.be  of bij 
Nathalie. 
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• Hobby: elke donderdag van 13u30 tot 
16u. Inschrijven bij Nathalie                                       
( debrug@stantonius.zkj.be of 052/21.09.91 ). 
 

• Krolf: dagelijks van 1 juli t.e.m. 8 juli,              
1 augustus t.e.m. 8 augustus en van                        
1 september t.e.m. 8 september. 
Telkens van 14u tot 16u.  
Inschrijven bij Freddy en Joke ( 0474/97.75.93, 
deregge.vandenbossche@skynet.be ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstverlening. 
 

• Zitdag pedicure. 
 

Op donderdag 6 augustus.  
Opgelet! Deze zitdag gaat door in zaal          
De Reling ( Zorgpunt De Brug ), dus niet in de 
spreekplaats van het WZC. Ingang via de 
terrasdeur.  
In juli is er geen zitdag omwille van verlof. 
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• Nood aan info, advies, vragen over 
thuiszorg,…? 
 

Hiervoor kan je een afspraak maken met 
Nathalie ( telefonisch: 052/21 09 91, mail: 
debrug@stantonius.zkj.be ). Een afspraak 
zorgt ervoor dat je op een veilige manier kan 
langskomen en dat je niet voor een gesloten 
deur staat.  
 
 
 
 
 
 
 

• Seniorenrestaurant, afhalen van soep. 
 

Hierop is het nog eventjes wachten. We 
brengen jullie op de hoogte als deze diensten 
terug opstarten. 

 
 

Terugbetaling inschrijvingsgeld. 
Wie reeds betaald had voor een activiteit die 
omwille van de coronacrisis niet is kunnen 
doorgaan, kan het inschrijvingsgeld komen 
ophalen. Gelieve hiervoor wel een afspraak te 
maken bij Nathalie a.u.b. 
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Vanaf september: Taallessen i.s.m. CVO Focus. 
 

De lessen starten op volgende data: 
• Spaans voor levensgenieters jaar 2 deel A:    

    maandag 07/09. 
• Engels voor levensgenieters jaar 3 deel B: 

dinsdag 08/09. 
• Spaans voor levensgenieters jaar 5 deel A: 

woensdag 09/09. 
• Spaans voor levensgenieters jaar 2 deel B: 

maandag 14/09. 
• Engels voor levensgenieters jaar 5 deel B: 

dinsdag 15/09. 
• Nieuwe groep: Spaans voor levensgenieters 

beginners jaar 1 deel A: woensdag 16/9. 
 
2- wekelijks, telkens van 9u tot 11u40.  
 

De exacte lesdagen per cursus vind je terug 
op de website van CVO Focus. Geen les tijdens 
schoolvakanties. 
 

Kostprijs: 90 euro ( handboek niet inbegrepen ). 
 

Vergeet niet om je tijdig in te schrijven voor deze 
taalcursussen. Inschrijven kan: 
 

- Via de website ( www.cvofocus.be ) 
- Persoonlijk op het secretariaat van CVO Focus,   
  Begijnhoflaan 1 te Dendermonde ( 052/25.87.42 ). 
 
 

Maatregelen Covid – 19   
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Zorgpunt De Brug 
 

Omdat we willen dat De Brug een veilige plek 

is, vragen we met aandrang om onderstaande 

maatregelen te respecteren bij het deelnemen 

aan activiteiten ( zowel binnen als buiten ). Wie 

deze maatregelen niet respecteert zal de 

toegang tot  De Brug en het domein ontzegd 

worden. 

Wie symptomen vertoont van Covid-19 ( koorts, 

hoesten, niezen, ademhalingsproblemen, 

keelpijn, hoofdpijn, spierpijn ) of wie de 

voorbije 2 weken contact heeft gehad met een 

covid-19 besmet persoon mag het domein en  

De Brug niet betreden. 

• Gebruikers Zorgpunt De Brug: ingang via de 

terrasdeur.  De hoofdingang mag enkel gebruikt 

worden door de cliënten en medewerkers van 

Noah. 

• Draag steeds een mondmasker. 

• Handen ontsmetten bij het binnenkomen en 

het buitengaan. 

• Respecteer de regels van social distancing, hou 

minstens 1,5 m afstand. 
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• Respecteer de hoest- en niesetiquette: 

o Bij snuiten, hoesten en niezen gebruik je 

een papieren zakdoek die je na gebruik in 

de vuilbak gooit. Daarna handen wassen. 

o Bij gebrek aan een zakdoek hoesten in 

voorarm of elleboog. Daarna handen en 

onderarmen wassen. 

• Enkel deelname aan activiteiten na inschrijving. 

• Verlaat na de activiteit zo snel mogelijk het 

domein. 

• Vermijd contact met bewoners van het 

Woonzorgcentrum en van dagopvang Noah. 

• De bar is voorlopig gesloten.  

• Gebruik sanitair: Gebruik enkel de toiletten 

voorzien voor gebruikers van De Brug ( niet het 

toilet van Noah ). 
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Afwezigheid vakantieperiode. 

 
Tijdens de zomervakantie is Nathalie in verlof van 
maandag 10/08 t.e.m. 28/08. Heb je vragen of 
problemen dan kan je terecht aan het onthaal van 
het WZC of bij Melissa (0470/44.81.87 ).            

 
We wensen jullie allen een prachtige zomer toe 
 met veel tijd om te ontspannen en te genieten. 

 

En hopen dat we in september terug voluit 
kunnen starten met ons gewone programma. 

 

 

 
Contact. 

 
Voor inschrijvingen en info over onze activiteiten 
en diensten, kan je terecht bij Nathalie en aan het 
onthaal van het Woonzorgcentrum. 
Momenteel is Nathalie minder in De Brug 
aanwezig. Gelieve steeds een afspraak te maken 
als je wenst langs te komen. Dit kan telefonisch op 
het nummer 052/21.09.91 of via mail 
debrug@stantonius.zkj.be. 
 
Zorgpunt De Brug        
Rootjensweg 77           
9200 Grembergen          debrug@stantonius.zkj.be 
Tel:  052/21.09.91           www.wzcsint-antonius.be 
SOM+: 0470/44.81.87        VU: De Clippeleir B. 


