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Nieuwsbrief 16 – 05/06/2020 

 

Huidige stand van zaken1 

 

- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve patiënten: 0 

- Aantal overlijdens gekoppeld aan corona: 0 

- Aantal personen in quarantaine: 

- Corona: 0 

- Preventief2: 1  

 
 

Opname nieuwe bewoners vanuit thuissituatie  

Vanaf 8 juni kunnen ouderen opgenomen worden vanuit de thuissituatie in het woonzorgcentrum.  

Men kan hiervoor steeds contact opnemen met de sociale dienst via mail: 

socialedienst@wzcwittemeren.be of telefonisch op het nummer: 014/31.58.61. 

 

Duwcrew 

Buiten de consultaties in het ziekenhuis krijgen we af en toe de vraag of onze duwcrew ook andere 

noodzakelijke verplaatsingen mag maken met de bewoners. 

Deze vragen kunnen altijd gericht worden aan de (adjunct)diensthoofden van de afdelingen.  

Zij zullen intern met verschillende disciplines de graad van hoogdringendheid bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Start registratie 09/04/2020 

 
2 Ter bescherming van bewoner tegen corona 
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Centrum voor dagverzorging 

Ondertussen is het centrum voor dagverzorging al een paar dagen terug open.  

Het is zeer fijn om te zien dat de gebruikers heel blij zijn dat de maatregelen hierrond versoepeld 

zijn zodat ze terug naar ons woonzorgcentrum kunnen komen.  

 

 

Virtueel op de fiets door je oude wijk 
Memoride brengt ouderen in beweging: artikel in het tijdschrift ‘weliswaar’ 

In woonzorgcentrum Witte Meren in Mol fietsen de bewoners virtueel door hun oude wijk of stad. 
Zo krijgen ze de broodnodige beweging, zonder dat ze zich daarom echt in het verkeer moeten 
wagen of buiten het woonzorgcentrum moeten gaan.  

 
 
Het volledige artikel vind je terug via onderstaande link: 
https://www.weliswaar.be/ouderen/virtueel-op-de-fiets-door-je-oude-wijk 
 
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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