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Nieuwsbrief 74 - 16/06/2022 
 

 
Nieuwe openingsuren onthaal 
Vanaf vrijdag 1 juli zal het onthaal open zijn tussen 9.00u – 12.00u en tussen 12.30u – 17.00u. 
In het weekend en op feestdagen is het onthaal gesloten.  
 

 
Gebruikersraad  
Op donderdag 30 juni organiseren de coördinatoren van het dagverzorgingscentrum een 
gebruikersraad voor alle gebruikers en hun naasten. Dit zal doorgaan in de cafetaria van ons 
woonzorgcentrum van 10.00u – 11.00u.  
 
 

Dagverzorgingscentrum 

Ons dagverzorgingscentrum biedt ondersteuning in de zorg en begeleiding van thuiswonende 
ouderen, hun familie en hun mantelzorgers. Het is mogelijk één of meer dagen naar het centrum 
te komen. Je wordt er geholpen met de nodige zorg en begeleiding. Je kan aansluiten bij 
allerhande activiteiten die zich richten op activeren, ontspannen en sociale contacten. 
Via onderstaande link kan je enkele foto’s bekijken: 
https://photos.app.goo.gl/WQCqFu3dgPRWBySP8 
 

        
 
 

Oproep               
Wij zoeken helpende handen voor onze zomerwandelingen. 
In de zomervakantie gaan we wekelijks wandelen met onze 
bewoners op maandagnamiddag. Hiervoor zijn we op zoek naar 
mensen die zich willen engageren om mee te helpen duwen. 
Hoe meer duwers, hoe meer bewoners die kunnen genieten van 
een mooie wandeling in de buitenlucht.  
Heb je interesse? Meer informatie kan je verkrijgen aan het 
onthaal. In bijlage vinden jullie het wandelprogramma terug.   
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Ijssalon 
Van maandag 20 juni t.e.m. vrijdag 24 juni kunnen onze bewoners smullen van lekkere ijsjes.  
Dagelijks zal er een andere afdeling aan bod komen: 

- Maandag: afdeling 0 
- Dinsdag: afdeling 1 
- Woensdag: afdeling 2 
- Donderdag: afdeling 3 
- Vrijdag: dagverzorgingscentrum 

 
Hebben jullie ook zin in een lekker ijsje? Op vrijdag 24 juni vanaf 14.00u zal er schepijs 
verkocht worden in onze cafetaria. Dus kom allen naar hier! 
 
 

Barbecue 
Deze middag stond er een barbecue op de menu. Vooraf konden onze bewoners gaan kijken in de 
tuin naar een “showcooking” door de medewerkers van Umami. Er werd een assortiment van vlees 
en groenten aangeboden. Lekker dat dat was! 
 

                       
 
 

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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