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Nieuwsbrief 15 – 02/06/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 1 (nieuwe opname) 

 
 

Opening centrum voor dagverzorging 

 

Vandaag is het centrum voor dagverzorging opnieuw open gegaan. Door een goede voorbereiding 

verliep alles heel vlot vandaag.  

 

Opname nieuwe bewoners vanuit thuissituatie in het woonzorgcentrum 

Vanaf 8 juni mogen de woonzorgcentra opnieuw ouderen opnemen vanuit hun thuissituatie.  

Via het outbreak management team gaan we de mogelijkheden tot opname van nieuwe bewoners 

vanuit een thuissituatie bekijken, conform de nieuwe richtlijnen. In een volgende nieuwsbrief zal er 

meer informatie hierrond verschijnen.  

 

Afdeling 0 

 

De voorbije weken hebben de bewoners van afdeling 1,2 en 3 al een mooie boodschap 

doorgestuurd via de nieuwsbrief aan al hun naasten en kennissen. 

Ook onze bewoners van afdeling 0 willen langs deze weg iedereen de groetjes doen en het 

volgende meedelen: “ Geniet van deze mooie en zonnige dinsdag!” 

 

 

 

 

 

 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Good practices 

 

Kipkap van slagerij Van Nuffel 

Op zaterdag 30 mei konden onze bewoners genieten van een lekker streekproduct uit Mol. De 

kipkap is al generaties lang bekend in de Kempen. Bedankt Jean en Mariette. Onze bewoners 

hebben er enorm van genoten tijdens de maaltijd! 

 

 
 
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  

mailto:communicatie@wzcwittemeren.be

