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Verwelkoming
Welkom op deze gebruikersraad, een editie waar we stilstaan rond de covid-19 maatregelen
om jullie en onszelf zo goed mogelijk te beschermen van mogelijke besmettingen!
Het was geen makkelijke periode, onze dagcentra verplicht moeten sluiten!
Na een lange periode van onzekerheid en opvolging van de overheid toch met de nieuwste
richtlijnen aan de slag gegaan om het corona proof te maken.

Evaluatie COVId-19 maatregelen
Bubbels maken, extra grote zones , aparte toiletten, aparte ingang ,kortom een hele puzzel
waar
we nu al goed mee weg zijn!
Graag jullie mening …………………..
Busvervoer: Maximum 3 personen op de bus ….tempratuur nemen, mondmasker verplicht,
Hoe ervaren jullie dit?
*Soms moeten ze langer wachten, omdat chauffeur er maar 3 mag meenemen, maar
hebben wel begrip voor de “tijdelijke” situatie.
*Afstand tussen bus en ingang voor velen wel lang, duurt langer om iedereen in zijn bubbel
te krijgen.
*Tempratuur nemen duurt lang en alles gaat minder vlot.(of er is geen thermometer
aanwezig)
*Begrip dat ze mondmasker moeten dragen, voor hun eigen veiligheid.
Aankomst dagcentrum:
Er werden 3 bubbels gemaakt, er wordt wekelijks gezorgd dat iedereen in de 3 ruimtes heeft
gezeten, we zorgen voor afwisseling, iedere bubbel heeft zijn eigen toilet……is dit duidelijk
genoeg voor jullie? Of hebben jullie tips?
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*Zorgt voor meer vertrouwen om corona tegen te houden.
*Ze passen zich aan, en voelen hun hier op gemak.
*Er staat overal voldoende ontsmetting, ze zien waar ze kunnen gaan aan de kleurcode op
de deur.
*Missen in bepaalde toiletten steun om zich op te trekken.
* Eten minder warm, door dat langer duurt om iedereen te bedienen.
* overal voldoende ontsmetting.
Middagmaal en koffie: Door de corona kan er niet meer zelf ingeschonken worden, wij
serveren alles aan tafel………………hoe ervaren jullie dit?
*Geen problemen ermee, zijn blij dat ze gediend zijn.
* Weten dat ze alles mogen vragen .

Activiteiten: Al onze activiteiten kunnen we nog niet hervatten , maar met mondmaskers
aan kunnen er wel bepaalde activiteiten doorgaan…
Vinden jullie dit goed?
*Hebben begrip voor kleinere activiteiten, spontane activiteiten moeten eerst besproken
worden .
Waar verlang je achter?
*Een wandeling Gavers.
*Bezoek aan de markt.
*BBQ in de Pergola.
*Bezoek aan de pizza home.
*Optreden en dessertnamiddag.
Wordt er voldoende aandacht besteed aan het ontsmettten van de ruimtes/toiletten?
Propere zones, mensen zijn heel tevreden ,voldoende toiletpapier, doekjes.
Vragen wel om meer tijdens de dag eens extra te checken of het nog proper is
Ervaren jullie je dag anders in het dagcentrum?
*Duurt langer.
*Stiller en kalmer, mag drukker!
*Missen bepaalde gebruikers die nog niet terug gestart zijn.
*Jammer dat ze niet kunnen kiezen bij wie ze zitten.
*Bepaalde gebruikers praten niet veel /weinig interactie
Gebruik mondmaskers, aandacht voor het gebruik van mondmaskers. Indien bezoekers
geen mondmasker meehebben zal hiervoor een supplement van €2 worden aangerekend.
*Hebben begrip hiervoor, iedereen gelijk en wet moet gevolgd worden!
Wat mag er zeker nog gebeuren van activiteiten in het dagcentrum in de komende
maanden?
*Groepsactiviteit
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* Dansnamiddag( over carnaval wordt nog gepraat)

Nieuwbouw
Ook de Korenbloem zit niet stil; in oktober verhuizen wij naar ons vertrouwd Landhuis. Het
gebouw werd gerenoveerd. De inkom bevindt zich nu aan de kant van de Pieter de
Conincklaan. De eerste verdieping zal nu ook gebruikt worden. Er is o.a een prachtige living
die uitzicht heeft op de mooie tuin. Er is aansluitend een terras zodat er volop van de tuin
kan genoten worden. Daardoor is er op de gelijkvloers nu een overdekt terras.
Onze definitieve bestemming, eentje met alles erop en eraan!
Door die nieuwe infrastructuur komt er een prijsverhoging van de dagprijs . Er wordt een
aanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid : zorg en gezondheid voor 26.5 € per dag voor
nieuwe gebruikers. Voor de bestaande gebruikers wordt dit de goedgekeurde dagprijs met
15 % begrenzing.

*Mensen zijn heel erg benieuwd naar het nieuwe plekje.
*Mensen keuren de prijsverhoging wel goed, gerenoveerd gebouw, grotere kosten en meer
personeel.
*Willen wel dat dit duidelijk naar hun gebracht wordt.(briefwisseling)
*Belangrijk om herkenbare gebruikers en medewerkers, zorgt voor vertrouwd gevoel en
huiselijkheid.

Belangrijke data
Kennismakingsdag voor gebruikers en mantelzorgers van de Pergola en het Landhuis: week
28 september.
Kennismaking gebruikers en mantelzorgers het Portiek: week 12 oktober.
Maandag 5 oktober eerste dag terug open CDV en Landhuis
Woensdag 7 oktober start oriënterend Kortverblijf
Zondag 25 oktober opendeurdag/kijkdag voor WZC de Pergola, CDV en kv 10-17 uur (
dagcentra gesloten)
*Leuk dat ze ook uitgenodigd worden om het plechtig te tonen en ook betrokken te zijn in
de toekomstplannen van de korenbloem.
* ze verwachten een leuk en lekker openingsfeest!

*
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