
Update

Inmiddels heeft het kabinet besloten dat een 

aantal versoepelingen eerder dan voorzien kan 

worden doorgevoerd. En dat betekent dat er ook 

binnen onze woonzorgcentra weer meer moge-

lijk gaat worden!

Zo zullen wij ons bezoekbeleid verruimen en 

zijn wij voorbereidingen aan het treffen om 

onze restaurants weer te openen voor mensen 

van buitenaf. Ook zullen wij op korte termijn 

weer activiteiten gaan organiseren voor de 

leden van de HOZO Servicepas. 

Bezoek
Met ingang van 5 juni mogen alle bewoners van 

Bloemswaard, Parkwijk en Maronia vier bezoe-

kers per dag ontvangen in hun appartement. 

Hoeveel bezoekers er tegelijkertijd kunnen 

komen, is afhankelijk van de grootte van het 

appartement. Als er onderling voldoende af-

stand kan worden gehouden, mogen er vier 

mensen samen op bezoek komen. Is dat niet het 

geval, dan vragen wij u vriendelijk het bezoek 

over de dag te spreiden.

Gezien de beperkte ruimte is het niet mogelijk 

om bezoek te ontvangen in de huiskamers. 

Bewoners kunnen wel samen met hun bezoekers 

naar het restaurant of het terras/binnentuin. 

Daarbij geldt wel dat iedereen een zitplaats 

moet hebben, er maximaal vier mensen aan één 

tafel mogen zitten en er onderling voldoende 

afstand gehouden moet worden. 

Toegang Bloemswaard en Parkwijk
Met ingang van 5 juni gaan de hoofdingangen 

van Bloemswaard en Parkwijk van het slot. 

Bezoekers hoeven overdag niet meer aan te 

bellen en kunnen zonder tussenkomst van een 

medewerker naar binnen. Wel moeten bezoe-

kers zich bij binnenkomst blijven registreren in 

verband met mogelijk bron- en contactonder-

zoek.

Terrassen en binnentuin
Met ingang van 5 juni zijn ook mensen van bui-

tenaf weer van harte welkom voor een hapje en 

een drankje op de terrassen van Bloemswaard

en Parkwijk en in de binnentuin van Maronia. 

Aan elke tafel mogen maximaal vier mensen 

plaatsnemen, met inachtneming van de ander-

halvemetermaatregel.  

Open Eettafel
In verband met de beperkte ruimte wachten wij 

nog even met het opstarten van de Open Eet-

tafel. 

Avondrestaurant 
Vanaf 14 juni is iedereen weer dagelijks van 

harte welkom in het Avondrestaurant in Bloems-

waard. Het Avondrestaurant in Parkwijk is vanaf 

die datum elke donderdagavond geopend. Ook 

hier geldt: maximaal vier personen per tafel en 

op voldoende afstand. 
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Wilt u weer bij ons komen eten? Wij ontvangen 

u graag! Meld u wel tijdig aan, want vol is vol.

Maaltijdservice 
Durft u het nog niet aan om naar een van onze 

restaurants te komen of eet u liever (een dagje) 

thuis? Geen probleem! Ondanks de opening van 

onze restaurants blijven wij op dinsdag en vrij-

dag ook koelverse maaltijden aan huis bezorgen. 

Voor € 7,35 heeft u al een heerlijke maaltijd, 

inclusief nagerecht! 

Voor bestellingen en informatie kunt u contact 

opnemen met onze receptiemedewerkers via 

0252 576 500 of receptie@hozo.nl.

HOZO Servicepas
Vanaf 5 juni zijn alle leden van de HOZO 

Servicepas weer van harte welkom om in 

Bloemswaard, Parkwijk of Maronia een kopje 

koffie of thee te komen drinken. 

Binnenkort gaan wij ook weer allerlei leuke 

dingen organiseren voor onze leden. Wij zijn al 

volop bezig met de voorbereidingen van de 

eerste, grote activiteit. Zodra alles is geregeld 

en de definitieve datum bekend is, informeren 

wij onze leden daarover.

Let op!: Voor alle versoepelingen geldt dat de 

basisregels in acht genomen moeten blijven 

worden.

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via 

info@hozo.nl. 

Basisregels

❖ Blijf thuis bij klachten

❖ Was uw handen vaak 

❖ Hoest en nies in binnenkant elleboog

❖ Gebruik papieren zakdoekjes

❖ Schud geen handen

❖ Houd minimaal 1,5 meter afstand

❖ Draag een mondkapje in publieke 

binnenruimten
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