
PRAATTAFELS WZC DE WATERDAM

Wegens het verder toenemend aantal besmettingen die wijzen op een
tweede golf, is bezoek op kamer niet meer toegelaten, tenzij bij
bedlegerige of ernstig zieke bewoners

Bezoek is enkel mogelijk aan de praattafels, ook voor partners. Om het
haalbaar te houden binnen het woonzorgcentrum en toch zoveel
mogelijk bewoners de kans te geven op bezoek, werken we terug met
reservaties.  Er zijn elke dag (uitz. zon- en feestdagen) 4 tijdsloten waar
telkens 10 praattafels kunnen gereserveerd worden:

13u30 - 14u20
14u30 - 15u20
15u30 - 16u20
16u30 - 17u20

Om alle bewoners de kans te geven, vragen we maximum 2 bezoekjes 
 per bewoner per week te reserveren. Spreek dus af
met de familie wie zal reserveren. Er mogen maximum 2 personen
tegelijk op bezoek komen. Geen kinderen onder 12 jaar en geen
huisdieren

Ben je ziek (koorts, reuk noch smaak, spierpijn, hoofdpijn, hoesten,
niezen, diarree, kortademigheid,…) gelieve dan niet op bezoek te komen
en de afdeling hiervan op de hoogte te brengen. Word je positief getest,
gelieve het WZC zo snel mogelijk te verwittigen als je de voorbije week
nog op bezoek was.



Vrijetijdspunt Roeselare (http://inschrijvingen.roeselare.be) 
Koers (https://koersshop.roeselare.be)
#VANRSL(https://vanrslshop.roeselare.be)
100Dagen  (https://100dagen.roeselare.be) 

Een afspraak maken
De reservaties voor de praattafels gebeuren via een online tool. Heb je zelf
geen computer en kan niemand de reservaties online voor jou regelen, dan
kan je opbellen.  Telefonisch reserveren kan op het nummer 
0495/ 91 52 65  - enkel op weekdagen tussen 9u30 en 12u. Dit kan niet via
de afdeling en niet op weekend- en feestdagen!
 

Hoe inloggen en reserveren?
Onderstaande diensten van de groep Roeselare maken gebruik van
hetzelfde platform om online cursussen, workshops, activiteiten,
kampen,... online aan te bieden.  Heb je ooit een account aangemaakt voor
één van onderstaande, dan kan je die hier ook gebruiken.

Voor online reserveren: https://inschrijvingen.motena.be
Je hebt een gebruikersnaam en een wachtwoord.
1.    Vul rechts je gebruikersnaam en paswoord in.
2.    Klik op ‘inloggen’.
 
Je bent je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten.
1.    Klik rechts op ‘Wachtwoord vergeten?’.
2.    Vraag een nieuw wachtwoord aan via je mailadres.
 
Je hebt nog geen gebruikersnaam en paswoord.
1.    Klik rechts op 'Aanmelden als nieuwe gebruiker'
2.    Kies een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u voortaan inlogt
 



Gezien de richtlijnen inzake bezoek voortdurend wijzigen, worden de
reservatiemogelijkheden ook telkens voor beperkte periode vrij gegeven.

Je kan reserveren tot max. 23.59u voor de volgende dag. Op
donderdagavond kan je reserveren tot 23.59u zowel voor de vrijdag als
de zaterdag. Op vrijdag kan je dus enkel reserveren voor de volgende
week (vanaf de maandag).
 

LET WEL: de reservatie is pas gelukt als je een
bevestigingsmail ontvangen hebt! Kijk ook in uw spam-
box!

Gaatjes opvullen?
Merk je na 21u30u dat er op het reservatieschema van
de volgende dag nog gaatjes vrij zijn, dan kan je alsnog
een extra bezoekje inplannen.

 
 Er is geen bezoek op zon- en feestdagen.


