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Nieuwsbrief 9 – 08/05/2020 

 

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 
 
Moederdag 
Nu zondag is het Moederdag en zullen veel mama’s en grootmoeders in de bloemetjes gezet 

worden. Wil je een attentie, een kaartje, een bloemetje of iets lekkers brengen voor je moeder, 

hou dan zeker rekening met de quarantaine maatregelen van 2 dagen. Daarom adviseren we 

jullie om dit vandaag of begin volgende week te brengen tussen 9.30u – 10.30u of 15.30u – 

16.30u.  

  

Foto’s en filmpjes 

Afgelopen weken werden er heel veel foto’s en filmpjes gemaakt van onze bewoners.  

Zo worden jullie, van op een afstand, toch een beetje betrokken bij het leven binnen de  

4 muren van ons woonzorgcentrum.  

De foto’s kunnen jullie altijd terug vinden op onze website: www.wzcwittemeren.be 

 

Via onderstaande linken kunnen jullie de foto’s alvast eens bekijken: 

Afdeling 0: https://photos.app.goo.gl/i2smJyYDU9RoEhYT6 
Afdeling 1: https://photos.app.goo.gl/jpvdFKqoWZ4nqWQ4A 
Afdeling 2: https://photos.app.goo.gl/M5JZqAqKXV7UF1vn9 
Afdeling 3: https://photos.app.goo.gl/kbZCYWFhZ8kPZXJQ7 
 
Neem zeker ook eens een kijkje op ons YouTube kanaal Witte Meren en volg ons. 
Klik op onderstaande link om alle filmpjes te bekijken: 
https://www.youtube.com/channel/UC32DScRzD7uv3lgtmYsutzA/videos?view_as=subscriber 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Telefoongesprekken 

Het is fijn om te constateren dat jullie rekening houden met de ‘belafspraken’.  

Dagelijks komen er veel telefoontjes naar de verschillende afdelingen. Daarom willen we aan 

jullie vragen om de duur van het gesprek te beperken zodat iedereen de kans krijgt om zijn 

moeder of vader eventjes aan de lijn te krijgen.  

Wandelen 

Er komen soms vragen van familieleden en bewoners of er een manier is om even buiten te 

kunnen gaan wandelen. We zijn samen met de gemeente Mol aan het bekijken hoe we dit 

praktisch kunnen organiseren en hoe we kunnen inspelen op jullie vraag om onze bewoners 

op een veilige manier even te laten genieten van een wandeling buiten.  

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind zodat we binnenkort een zonnige en frisse neus 

kunnen ophalen. 

Bezoekregeling 

Woonzorgcentra mogen vanaf 18 mei terug bezoek ontvangen, binnen duidelijke 

veiligheidsafspraken en voorwaarden. Al een tijdje is het outbreak managementteam bezig 

met het uitwerken van richtlijnen hierrond. Deze zullen eerst afgestemd worden op de 

maatregelen die we krijgen vanuit de Taskforce COVID-19. 

We moeten als woonzorgcentrum hiervoor klaar zijn en ons klaar voelen om de veiligheid te 

garanderen.  

Volgende week zullen we via de nieuwsbrief hier meer duidelijkheid rond brengen. 

Ramen afdeling 0 

De ramen mogen terug op een kier gezet worden op afdeling 0. Met de versoepeling van deze 

maatregel hopen we dat jullie de richtlijnen hierrond naleven. 

Good practices 

Rotary club Mol 

De Rotary club in Mol heeft voor al onze bewoners mooie kaartjes geschreven. Een klein gebaar, 

maar van grote betekenis. Bedankt voor de mooie kaartjes! Onze bewoners waren allemaal heel blij 

hiermee.  

 

       

 
 

 



ZEB store 

Om de zorgverleners een extra hart onder de riem te steken, geeft de Belgische modeketen ZEB een 

waardebon van 20 euro aan alle medewerkers. 

 

Bedankt medewerkers! 

In de kleine zitruimte van afdeling 0, aan de kant van de St. Jacob Smitslaan, staat een bord waarop 

brieven, tekeningen, gedichten, kaartjes en schilderijen hangen. Deze komen van familieleden, 

vrijwilligers en externen en zijn bedoeld voor onze medewerkers.  

Wij zijn hier dan ook ontzettend blij en dankbaar voor. Het geeft ons extra moed en het is zeer 

hartverwarmend. Daarom een GROTE DANK aan jullie allen hiervoor.  

 

 

 
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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