
 

 

 

JOURNAAL WESTERWIEK 
 

 Augustus 2020 

Restaurant Westerwiek is weer open! 
 
Na een gekke, rare, vreemde periode van 3 maanden, zijn we weer voorzichtig 
open.  
Er kan weer gezellig van het restaurant en terras gebruik worden gemaakt. Zin in 
een lekker drankje, hapje, maaltijd, een kopje koffie òf gewoon gezelligheid, kom 
langs! 
 
Voor de bewoners van de aanleunwoningen van ALWEL is het ook weer mogelijk om 3 keer 

per week de avondmaaltijd te eten in het restaurant of mee naar het 
appartement te nemen. Op maandag en vrijdag hebben we een 
éénpansgerecht tussen 16:30 en 17:30 uur (nasi, bami, stamppot enz.) en op 
woensdag de beruchte frietmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur. 
Wel zijn er een aantal richtlijnen waar we ons allemaal aan moeten houden. 

Per bewoner of echtpaar van de aanleunwoningen van ALWEL mag je met maximaal 2 
bezoekers gebruik maken van alle faciliteiten van het restaurant. 
 
De bewoners van de zorgafdelingen van Westerwiek, mogen ook weer gezellig langs 
komen, ook met maximaal 2 bezoekers. Iedereen moet wel eerst langs de afdeling om daar 
de gezondheidscheck uit te laten voeren. Zoals al een tijdje gebruikelijk, moet men een 
afspraak maken bij de receptie voor bezoek. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijk 
komt en om iedereen een gelijke kans te geven. 
Er wordt vooraf gevraagd of je bepaalde ziekteverschijnselen hebt en je telefoonnummer en 
naam worden geregistreerd. 
 
In het restaurant en op het terras is een scheiding gemaakt tussen bewoners van de 
zorgappartementen en de bewoners van de aanleunwoningen (dit om zo min mogelijk te 
kruisen).  

Uw (en onze) veiligheid staat voorop. Daarom houden wij ons aan de 
richtlijnen van het RIVM! Bij binnenkomst van het restaurant de 
handen desinfecteren met desinfectiemiddel, dat voor u klaar staat. 
Verder binnen en op het terras de 1.5 meter tussen iedereen (behalve 
personen uit hetzelfde huishouden) aanhouden. 

 
De activiteiten gaan voorlopig nog niet door om grote drukte te vermijden. Er mag nog 
niemand van buiten onze voordeur binnen. 
We hopen dat er in de komende tijd versoepelingen zullen komen. 
Mochten er veranderingen komen, dan houden we jullie op de hoogte. 
Ondanks alle maatregelen, proberen we het voor iedereen zo leuk en gezellig mogelijk te 
maken. 
 
Tot snel!  
 
Marco Martinez, 
en alle personeelsleden van locatie Westerwiek. 
 

  



 

 

Activiteiten 
In verband met het Coronavirus gaan alle activiteiten voorlopig NIET door.  
Op het moment dat we vanuit het RIVM het bericht krijgen dat het veilig is om activiteiten 
weer te laten plaatsvinden, informeren we u per brief en via aanplakbiljetten in de lift en de 
centrale hal (bij de receptie). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Even lekker puzzelen 

 



 

 

 

 
 
Voor de goede oplossingen wordt een attentie beschikbaar gesteld.  
Tot 21 augustus kan de oplossing ingeleverd worden bij Annemiek Schoenmakers of 
de receptie. 
  



 

 

Geestelijke Verzorging 
 

Die ene zeester.  
 
Aan zee is het vloed geweest. De ver op het strand rollende golven hebben heel veel 
zeesterren meegenomen. Nu wordt het eb. De golven komen steeds minder ver. Ze 
kunnen de zeesterren niet meer mee terugnemen, de zee in. Die blijven liggen op 
het zand. Zonder water kunnen ze niet leven. Ze zullen verdrogen en doodgaan, 
voordat het weer vloed wordt. De nieuwe golven komen dan te laat.  
 
Er lopen veel mensen op het strand, die het zien 
gebeuren. En, er loopt ook een klein meisje, dat 
zeesterren oppakt en ze weer in het water gooit. 
“Waarom doe je dat?” vraagt een man. “Er liggen 
duizenden zeesterren. De meeste gaan toch dood. 
Wat maakt het nou uit, wanneer je er nog een paar 
redt?” Het meisje kijkt naar de spartelende zeester in 
zijn handen. Dan kijkt zij de man aan en zegt: “Ik kan 
niet voor al die zeesterren iets doen, maar voor deze wel!” En ze gooit hem terug in 
de zee. 
  
Een mooi verhaal, waar ik zeker aan zal denken als ik tijdens mijn vakantie over het 
strand loop. Een verhaal ook met een mooie boodschap. Regelmatig hoor ik, tijdens 
mijn werk, mensen zuchten dat ze niets meer kunnen doen, nog maar weinig kunnen 
betekenen voor een ander. In het verhaal klinkt door, dat je ook niet alles kunt doen, 
niemand, maar dat juist dat ene, wat je wel kan, waardevol is. Doen wat je kunt 
doen, wanneer het nodig is. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vanaf 24 juli t/m 16 augustus heb ik vakantie. 
 
Voor dringende zaken kunt u tijdens mijn vakantie een beroep doen op mijn collega’s 
via de bereikbaarheidstelefoon: 06-10896342.  
 
Er zullen tot eind augustus geen vieringen zijn. 
 
Els Cornelissen, geestelijk verzorger / pastor 
 

 

Cliëntenvertrouwenspersoon 
Mw. Brigitte Engwegen is vertrouwenspersoon voor cliënten van WZC ”Westerwiek”. Zij helpt u graag met 
problemen en bij klachten, maar zij geeft ook advies of helpt u bij vertrouwelijke kwesties. Aarzel niet en neem 
gerust contact met haar op. Haar rechtstreekse telefoonnummer is 06-53 70 53 22 of via e-mail 
B.Engwegen@surplus.nl 

Cliëntenplatform  
Heeft u vragen of opmerkingen of bent u benieuwd naar wat het Cliëntenplatform doet, 
of heeft u interesse om ons team te komen versterken… dan kunt u contact opnemen met  
Mw. Maartje Lucas via haar e-mail maartjelucas@gmail.com 


