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seerden deze nieuwsbrief per 
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WZG Arendonk! 

Via deze nieuwe facebookpagina kan 

u het reilen en zeilen van het WZC vol-

gen. 

Bekijk ook onze nieuwe website!     www.wzga.be 
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Het is zomer! Graag geven we jullie nog 

wat uitleg over het hitteplan! 

Wanneer het enkele dagen na elkaar zeer warm is buiten 

loopt de temperatuur  op de afdelingen op. Dit heeft ge-

volgen voor werknemers en bewoners.  

Hieronder enkele aandachtspunten: 

 

houd de warmte zoveel mogelijk buiten. Sluit de gor-

dijnen. Sluit ramen en deuren wanneer de tem-

peratuur buiten warmer is dan binnen 

beperk interne warmtebronnen; doof het licht waar 

kan, controleer de radiotoren  

plaats ventilators 

 haal de lucht van het koelste gedeelte van 

de gang en blaas naar het warmste gedeel-

te. 

drink voldoende water gedurende de dag 

draag indien mogelijk lichte kledij 



De kapster zal afwezig zijn van 1 augustus tot en met 31 augustus 2018. We zijn volop op 

zoek naar een vervangster.  

De pedicure is afwezig in de week van 23 juli tot en met 27 juli en van 20 augustus tot en 

met 24 augustus 2018. 

De afdelingsverantwoordelijken nemen gespreid verlof. Voor de goede organisatie van 

ons woonzorgcentrum zullen er steeds twee verantwoordelijken aanwezig zijn.  

Indien u een vraag heeft en niet terecht kan bij je desbetreffende AV dan kan u steeds 

terecht bij een andere AV. 

Opname dienst: Wendy Verheyen van de opname dienst is in verlof van 24/8/18 tot en 

met 7/9/18. Voor vragen en advies kan U zich richten tot onze verantwoordelijke bewo-

nerszorg of tot de afdelingsverantwoordelijken. 

 

Het onthaal: Jo zal vakantie nemen van 14 juni tot en met 26 juni. Tijdens zijn afwezigheid 

kan je met je vragen terecht bij Wendy van de opname dienst. 

Personeelsinzet tijdens de 

vakantieperiode 

Na een jaar hard werken verdienen onze medewerkers wat vakantie. 

Om een goede zorg te garanderen zetten we jobstudenten in of zorgen 

we voor opvang door andere medewerkers.  

Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die zijn getroffen: 

Wijziging datum centrale gebruikersraad!  

 

De Centrale gebruikersraad van 18 juni zal verplaatst worden naar maandag 2 juli 2018 om 

14u. 

 

Op 2 juli zal er meer informatie gegeven worden over de fusie en de nieuwe VZW WZGA. Erik 

Leus onze directeur, Marc Proost en Kim Severijns zullen hierbij ook aanwezig zijn. 

 

Alle familieleden en bewoners zijn die dag welkom in de cafetaria van ons woonzorgcentrum. 

 

 

5 juli 2018 optreden van Marc Dex 

 

 

 

 

 

 

 

2 augustus 2018 

zomerwandeling 

 

 

 

 

 

 

28 augustus 2018 komen de uilenvrienden op bezoek 

 

 

 

 

30 augustus optreden Peter Boonen 

 

 

In de zomer staan er verschillende activiteiten op het programma: 

Cafetaria 
 

Graag zouden we willen vragen om zo-

veel mogelijk gepast of met kleingeld te 

betalen in de cafetaria. 

 

Dankjewel! 


