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Nieuwsbrief 14 – 29/05/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 2 (nieuwe opnames) 

 
 

Opening centrum voor dagverzorging 

Op dinsdag 2 juni zal het centrum voor dagverzorging opnieuw open gaan. Ondertussen zijn al de 

gebruikers en hun naasten gecontacteerd hierrond.  

De coördinatoren hebben reeds een oplijsting en een verdeling gemaakt zodat de heropstart veilig 

en goed kan verlopen.  

Op dit moment kunnen de gebruikers 1 keer per week, op steeds dezelfde dag, naar het centrum 

voor dagverzorging komen, zodat ze altijd in dezelfde bubbel aanwezig zullen zijn.  

Er zal ook rekening moeten gehouden worden met de social distancing van 1,5 meter. 

Activiteiten zullen aangepast worden volgens de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen. 

Door de bezoekersregeling, welke op dit moment doorgaat in de ruimtes van het centrum voor 

dagverzorging, zullen de gebruikers tijdelijk naar afdeling 3C gaan.  

Dit gedeelte is volledig afgescheiden van het rusthuis zodat de gebruikers niet in contact kunnen 

komen met bewoners die verblijven in het woonzorgcentrum.  

Omwille van organisatorische redenen zal er een vast start en eind uur afgesproken worden. 

Het personeel kijkt er in ieder geval naar uit om iedereen met open armen te ontvangen.   

 

 

Consultaties ziekenhuis 

In nieuwsbrief 12 lieten we jullie al weten dat we aan het bekijken zijn hoe we de dringende 

consultaties in het ziekenhuis kunnen organiseren. 

We hebben ondertussen een kleine groep van vrijwilligers bereid gevonden om met onze bewoners 

naar het ziekenhuis te gaan. Deze mensen zijn allemaal negatief getest op Covid-19. 

Vandaag, vrijdag 29/05, zal de eerste consultatie conform bovenstaande organisatie plaats vinden. 

 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Bezoek op afspraak 

De bezoekersregeling loopt op dit moment heel goed. Het is zeer fijn te constateren dat iedereen 

zich heel goed houdt aan de afspraken, waarvoor dank. 

Telefonisch: 014/31.58.61 of via mail: communicatie@wzcwittemeren.be kunnen jullie nog steeds 

afspraken maken.  

 

 

Was  
Volgende week maandag 1 juni (Pinkstermaandag) zal de was voor onze bewoners niet gebracht 

en gehaald kunnen worden. Gelieve dinsdag de was op te halen of te brengen. 

 

 

Wandeling park 

Gisteren zijn we met al onze bewoners en medewerkers naar het park geweest.   

En ja, genieten deden ze!  

Zon, vogeltjes en muziek… alle ingrediënten waren aanwezig voor een prachtige dag.  

Ben je curieus naar de beleving van de bewoners en wil je hier graag foto’s en filmpjes van zien 

dan kan je op onderstaande linken klikken: 

Afdeling 0 wandeling: https://photos.app.goo.gl/JjjQByhZZcrM2aFB6 

Afdeling 1 wandeling: https://photos.app.goo.gl/nMDNKsSMo1EAGUh4A  

Afdeling 2 wandeling: https://photos.app.goo.gl/qzwvpYyiXc21AtAo7  

Afdeling 3 wandeling: https://photos.app.goo.gl/Fn5j6M6x4VMrNs1f9  
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Good practices 

Smoutebollen 

Woensdagnamiddag werden bewoners en personeel verwend met overheerlijke smoutebollen van 

het Oud-Turnhouts Gebak van familie Van Camp – de Bruin: “Wij willen hen allen een hart onder 

de riem steken in deze moeilijke periode.” 

Ook de kermissector ligt op dit moment stil en hoopt via deze weg een beetje aandacht te krijgen 

zodat ook zij niet vergeten worden in deze crisisperiode. 

Wij hebben er alvast van genoten! Dank jullie wel! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
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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