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Nieuwsbrief 11 – 15/05/2020 

 

Huidige stand van zaken1 
 
- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 
- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 
- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 
- Preventief2: 2 

- Coronatests: voortaan zullen bewoners die opgenomen worden in ons woonzorgcentrum standaard 
getest worden op corona 
 

Bezoekregeling vanaf 18/05/2020 

Meer info over de bezoekregeling kan je terugvinden in nieuwsbrief 10.  
Deze kan je raadplegen op: https://wzcwittemeren.be/bezoekers/ 
Er dient geen doktersattest voorgelegd te worden tijdens jouw bezoek. Enkel een verklaring op eer 
zal ondertekend moeten worden in WZC Witte Meren zelf. 
Een afspraak maken kan nog steeds via de communicatiedienst. Voorlopig beperken we dit bezoek tot 
eenmaal per week, per bezoeker. Na 9 weken kijken heel wat bewoners er naar uit om hun familielid, 
mantelzorger, kennis,… weer terug te zien! 
 
Wanneer je op bezoek komt kan je niet automatisch de was meebrengen of ophalen. Dit gebeurt nog 
steeds via de richtlijnen van de was. 
Er zijn vaste tijdstippen voor het ophalen en brengen van de was en andere artikelen; enkel op 
weekdagen (niet op weekend- en/of feestdagen).  Dit kan tussen 9.30u en 10.30u en tussen 15.30u 
en 16.30u. Minimaal één dag op voorhand neemt u contact op met het onthaal zodat wij de 
gelegenheid hebben om de vuile was beneden gereed te zetten. 
 
Verlenging sluiting: centrum voor dagverzorging 
De taskforce COVID-19 Zorg heeft beslist om de geldende inperkingsmaatregelen ter bestrijding van 
de verspreiding van COVID-19 te verlengen. 
Hierdoor zal het centrum voor dagverzorging nog gesloten zijn tot en met zondag 24 mei 2020. 
 

Was  
Volgende week donderdag 21 mei is het O.H. Hemelvaart (feestdag). Deze dag zal de was voor onze 
bewoners niet gebracht en gehaald kunnen worden.  

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Consultaties in het ziekenhuis 

Mensen mogen sinds kort terug op consultatie in het ziekenhuis. Ook hier hebben we heel wat 
richtlijnen rond gekregen. We zijn intern de mogelijkheden aan het bekijken om dit te organiseren.  
 

Pedicure en kapper 
Vanaf 18 mei mogen pedicure en kapper weer aan het werk.  
We wachten intern nog even op de richtlijnen vanuit de overheid om te bekijken wanneer ze ook bij 
ons weer aan het werk mogen gaan.  
 
Nieuwsbrief 
Volgende week zal de nieuwsbrief enkel op woensdag doorgestuurd worden. 
 

Leuk intern nieuws 

 
Traktatie met wijn 

Gisteren hebben al onze bewoners tijdens hun middagmaal kunnen genieten van een lekker glaasje 
wijn, dit om te vieren dat we zo’n mooie resultaten hadden bij de testings. Tijdens deze traktatie is 
iedereen op de hoogte gesteld van de bezoekregeling van volgende week. De foto’s die getrokken zijn 
van dit moment kunnen jullie bekijken via onderstaande link: 
https://photos.app.goo.gl/E6ZPt1zdTi8JZCsz6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto’s Moederdag en verjaardagsfeest 
Op zondag 10 mei was het Moederdag en werden er heel wat moeders in de bloemetjes gezet.  
Via onderstaande link kunnen jullie hier de foto’s van terugvinden: 
https://photos.app.goo.gl/rQy3ZikuRy8r63Wf7  
 
De bewoners van afdeling 1 die jarig zijn in de maanden maart, april, mei en juni hebben hun 
verjaardag kunnen vieren. Deze speciale dag wordt zeker niet vergeten. De andere afdelingen hebben 
later een verjaardagsfeest. Typ onderstaande link over in een internet browser. 
https://photos.app.goo.gl/8evt3YiWR6SnC1LWA  
 

 
 

Good practices 

Zwemmen in Vita Den Uyt 
Zin in een plons? Dat kan! Zwembad Vita Den Uyt in Mol schenkt aan al de medewerkers een gratis 

zwembeurt. Een grote dank voor dit mooi initiatief! 

 

 
 
Vragen? 
Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst communicatie. 
Indien nog familieleden, vrienden, kennissen de nieuwsbrief van Witte Meren willen ontvangen kan dit 
doorgegeven worden aan communicatie@wzcwittemeren.be. Zij worden in de mailinglijst toegevoegd 
(uitschrijven kan op elk moment). De gegevens die wij nodig hebben zijn: voornaam, naam en 
emailadres.  
 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Dienst communicatie  
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