
Update 
 

Inmiddels zijn al onze locaties weer volledig 

open voor bezoek. Dat was best even 

spannend, maar vooralsnog verloopt alles 

voorspoedig! 
 

Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken 

voor uw medewerking en niet in de laatste 

plaats voor uw geduld en begrip in de afgelopen 

periode. Wel moeten we alert blijven en vooral 

de basisregels goed in acht blijven nemen. Want 

alleen zo houden wij Bloemswaard, Parkwijk en 

Maronia gezond! 

 

Bezoek  

Onze bewoners mogen weer volledig bezoek 

ontvangen. In verband met triage kan dat in 

Bloemswaard en Parkwijk nog steeds alleen 

tussen 10:00 uur en 19:00 uur. In Maronia zijn 

geen beperkingen.  

 

Ook mogen bewoners zelf weer op bezoek. 

Hiervoor gelden de algemene richtlijnen van  

het RIVM. Wij vragen u op de afdeling te melden 

waar een bewoner naartoe gaat. Dat is van 

belang voor een eventueel bron- en contact-

onderzoek als het coronavirus opduikt.  

 

Was 

Omdat bezoekers weer naar de appartementen 

mogen, is het ook weer mogelijk om vuile was 

zelf op te halen en schone was naar het appar-

tement te brengen. De wasdepots in de sluizen 

bij Bloemswaard en Parkwijk zullen wij dan ook 

verwijderen.  

 

Vrijwilligers 

Binnenkort gaan onze vrijwilligers weer aan de 

slag. Wat hebben wij ze gemist, welkom terug! 

 
 

Activiteiten 

Op al onze locaties gaan wij – uitsluitend voor 

onze bewoners -  weer grotere activiteiten 

organiseren.  Daarbij wordt wel de anderhalve-

metermaatregel aangehouden. 

 

Ook pakt Fietsmaatjes het fietsen binnenkort 

weer op. Een van de duofietsen is voorzien van 

een tussenscherm. Op de andere fietsen is het 

dragen van een gezichtsscherm, aangeleverd 

door Fietsmaatjes, verplicht.  

 

Eten en drinken 

Wij streven ernaar in september weer te starten 

met het Open Eettafelproject en het Avondres-

taurant. Ook is het vanaf dan voor bezoekers 

weer mogelijk om iets te eten of te drinken in 

onze restaurants en Grand Cafés. Een definitief 

besluit hierover volgt in augustus. Tot die tijd 

blijven wij onze gasten maaltijden aan huis 

bezorgen.   

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met 

ons op via 0252 576 500 of info@hozo.nl.  
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Basisregels 
 

 Was uw handen vaak  

 Hoest en nies in binnenkant elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand 

 Vermijd drukke plekken 
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