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Nieuwsbrief 78 - 15/09/2022
Mondmasker
Vanaf vrijdag 9 september zijn medewerkers in ons woonzorgcentrum niet meer verplicht een
chirurgisch mondmasker te dragen. Echter zal het wel terug verplicht worden vanaf
2 besmette bewoners in het woonzorgcentrum.
Helpende handen gezocht: dementievriendelijke wandeling 19 september
Zoals je in onze vorige nieuwsbrief kon lezen organiseren we op maandag
19 september een dementievriendelijke wandeling doorheen Mol. Tijdens
deze wandeling kunnen we genieten van een dansoptreden gebracht door
de kleutertjes van kleuterschool Rozenberg en vervolgens sluiten we af met
een heerlijk versgebakken wafel in wzc Witte Meren. We zijn nog steeds op
zoek naar begeleiders hiervoor.
Wil je graag meegaan met een kennis, familielid of een door ons gekozen
bewoner dan mag je je inschrijven aan het onthaal. We verzamelen die dag
om 14.00u in de lobbyruimte.
Je kan je deelname doorgeven via het onthaal, op het nummer:
014/31.58.61 of via mail: ergo@wzcwittemeren.be.
Familiedag 21 september: iedereen is welkom!
Op woensdag 21 september is het Werelddag Dementie en organiseren we een familiedag in ons
woonzorgcentrum.

Kinderen, (achter)kleinkinderen en naasten van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn
allemaal welkom die dag. We willen er samen een MEGA gezellige namiddag van maken.
Er zullen die dag verschillende spelletjes gespeeld kunnen worden die leuk zijn voor jong en oud.
Wanneer de stempelkaart vol is, kunnen ze deze inleveren voor een tof cadeautje.

Ook spelletjes zoals een grote 4-op-‘n-rij, ballen gooien, reuze blokken, duo step… zorgen voor de
nodige randanimatie. Bij goed weer zullen de kinderen kunnen ravotten op het springkasteel.
Willen ze zich laten grimeren (schminken) of krijgen ze graag een geplooide ballon, kom dan zeker
eens langs.

Tijdens de familiedag zal de cafetaria open zijn en kan je er een lekkere, vers gebakken wafel
kopen. Bij goed weer zullen er ook ijsjes te koop zijn.

Wandelingen
Als het weer het toelaat dan gaan onze wekelijkse wandelingen (maandag) ook door in de
maand oktober. Hiervoor hebben we natuurlijk helpende handen nodig om onze bewoners mee te
begeleiden. Bewoners en begeleiders (vrijwilligers, naasten,…) verzamelen steeds om 13.30u in de
lobbyruimte van ons woonzorgcentrum.
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 mail: ergo@wzcwittemeren.be.
Activiteiten
Wekelijks wordt er een activiteitenkalender op het magneetbord van de afdelingen gehangen.
Deze vind je terug tegenover de verpleegpost. Je kan de activiteitenkalender en de terugkerende
activiteiten ook raadplegen op onze website: https://wzcwittemeren.be/faciliteiten/watisertedoen/.
Als naaste ben je ook steeds welkom om samen met je moeder/vader hieraan deel te nemen.

Alzheimer liga
Alzheimer Liga regio Mol organiseert op vrijdag 23 september 2022 van 19.00u tot 21.00u een
gespreksavond: “Plezant: over zinvolle vrijetijdsbesteding”.
Na een inleiding over dementie en het organiseren van een zinvolle dagbesteding, zoeken ze naar
activiteiten die zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger verrijkend kunnen
zijn. Er is ruimte om te luisteren naar elkaars verhaal.
Er zal ook een praktisch gedeelte voorzien worden waarbij je zelf massages aan elkaar kunt geven
om te ervaren hoe dit alles voelt zodat je dit kunt toepassen bij personen in een vergevorderde
stadium van dementie. Dit laatste is geheel vrijblijvend, je kan ook gewoon toekijken.
Deze gespreksavond vindt plaats in de cafetaria van WZC Witte Meren, Collegestraat 69 te Mol.
Iedereen die zorgt voor een naaste met dementie is welkom.
Inschrijven vooraf mag, maar is niet noodzakelijk! Dit kan via mail naar Greet Jansen
(verantwoordelijke familiegroep Mol): mol@alzheimerligavlaanderen.be of telefonisch:
0497/850607.
Voor telefonische hulp rond dementie kan je terecht bij het gratis nummer: 0800/15225.

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

