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Vaccin bewoners 
De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid besliste op vrijdag 6 mei 2022 dat alle 
bewoners van woonzorgcentra een tweede boostervaccinatie kunnen krijgen om hun bescherming 
tegen COVID-19 op peil te houden. 
 
Alle bewoners en naasten (indien bewoner wilsonbekwaam is) zullen opnieuw bevraagd worden 
om zo in kaart te brengen wie een tweede boosterprik wenst. Belangrijke aandachtspunten: 

- Om een tweede booster te kunnen krijgen, moet er minstens vier maanden verstreken zijn 
sinds de laatste COVID-vaccinatie. 

- Bewoners met een verzwakt immuunsysteem die al een extra dosis kregen voor hun 
basisvaccinatie (= meestal een 3e prik) en daarna nog een booster (= meestal 4e prik), 
komen niet in aanmerking voor een tweede booster.  

Deze aantallen worden vervolgens doorgegeven aan het vaccinatiecentrum om verdere afspraken 
te maken.  
 
Bewoners van centra voor kortverblijf zullen in het woonzorgcentrum bevraagd worden maar 
zullen thuis ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen om een tweede booster te krijgen in hun 
vaccinatiecentrum. In onderling overleg zal er dan bekeken worden waar men de vaccinatie laat 
zetten.  

 
Bewonersraad/familieraad 
In de maand juni zullen er opnieuw bewonersraden (voor bewoners van afdeling 0,1 en 2) en een 
familieraad (familie afdeling 3) doorgaan in ons woonzorgcentrum. Hieronder vinden jullie de data 
terug waarop deze gepland staan: 
 

- Afdeling 1: dinsdag 14/06/2022 
- Afdeling 2: woensdag 15/06/2022 
- Afdeling 0: woensdag 22/06/2022 
- Afdeling 3: donderdag 30/06/2022 

 
De familieraad op afdeling 3 vindt plaats in de cafetaria van 10.00u tot 11.00u. 

 
Alzheimerliga: thema-avond: “Over juridische aspecten rond dementie” 

Familiegroep dementie Alzheimer Liga Mol organiseert op 17 juni 2022 van 19.00u tot 21.00u een 
thema-avond over juridische aspecten rond dementie.  
Wanneer een naaste te kampen heeft met dementie, krijgen we te maken met allerlei vragen rond 
de juridische kant van de zaak: wat is een zorgvolmacht? Wat is bewindvoering?  
Mr. Egied Wouters, advocaat en bewindvoerder, zal deze avond de verschillende juridische 
aspecten toelichten.  
 
Deze avond zal plaatsvinden in de cafetaria van WZC Witte Meren, Collegestraat 69 te Mol. Na de 
uiteenzetting voorzien ze een tasje koffie met een koekje. 
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Inschrijven vooraf mag, maar is niet noodzakelijk! Je kan hiervoor mailen naar  
Greet Jansen (verantwoordelijke familiegroep Mol): mol@alzheimerligavlaanderen.be  
of bellen op het nummer: 0497/850607. Ook alle info omtrent deze avond is bij  
Greet verkrijgbaar. Voor telefonische hulp rond dementie kan je terecht bij  
het gratis nummer: 0800/15225. 

 
Week van de kunst 
Van 16 mei tot en met 20 mei organiseerden we in ons woonzorgcentrum de week van de kunst. 
Op de eerste dag konden bewoners en hun naasten genieten van de avondvoorstelling: 
“Sterrelicht en appeltaart”. Een dag later vond er een muzieknamiddag plaats in de cafetaria waar 
er luidkeels meegezongen en gedanst werd op nostalgische liedjes uit de goeie ouwe tijd. ‘Daar bij 
die molen’, ‘Ik zie zo gère mijn duivenkot’ en allerlei andere liedjes kwamen aan bod. 
We gingen met enkele bewoners van ons WZC creatief aan de slag. Er zijn kunstwerken gemaakt 
die later zullen worden opgehangen in de wandelgangen op de afdeling. 
Als afsluiter van de week van de kunst hebben we samen met bewoners cakepops gemaakt en in 
de namiddag vond het contactkoor plaats. 

 

 
 

Zomerwandelingen 
Heb je zin om mee te gaan wandelen met je moeder of vader?  
Op dinsdag 7 juni gaan we met de bewoners van afdeling 1 en op dinsdag 14 juni gaan we met de 
bewoners van afdeling 2 een wandeling maken naar het sportcafé de Finale. Daar aangekomen zal 
iedereen kunnen genieten van een lekker drankje. 
Iedereen die zin heeft om mee te gaan, vragen we steeds vooraf in te schrijven. Dit kan aan het 
onthaal, telefonisch: 014.31.58.61 of via e-mail: ergo@wzcwittemeren.be. 

 
Uitdaging 
Op maandag 30 mei werd er tijdens een avondactiviteit yahtzee gespeeld. De winnaar van deze 
activiteit had een totaalscore van 221 punten. Wie van jullie gaat de uitdaging aan om deze score 
te overtreffen? 
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Foto’s meimaand 
Ben je curieus naar wat onze bewoners allemaal gedaan hebben in de maand mei?  
Via onderstaande linken kan je de foto’s bewonderen.  

 
- Maand mei: https://photos.app.goo.gl/XHGYPXFwJgEFx2FX7  
- Boerderijweek: https://photos.app.goo.gl/ipxTKzPZTxPt7FZR8  
- Lentefeest: https://photos.app.goo.gl/jqcBdmBVJQsruZrD8  
- Week van de kunst: https://photos.app.goo.gl/1J9hsr5PHfq2c29U8  

                       
 

Vragen? 
Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst 
communicatie.  
Indien nog familieleden, vrienden, kennissen de nieuwsbrief van wzc 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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