
Beste bewoner, familie, mantelzorger, 

Wijzigingen in de bezoekersregeling in ons huis werden steeds bepaald op basis van de evolutie van 

de coronacijfers in de regio Lokeren en binnen de omliggende wzc’s. Aangezien deze er  

momenteel helemaal niet rooskleurig uit zien, kunnen wij niet anders dan terugschakelen.  

Hoe jammer we dit ook vinden. We zien dat verscheidene wzc’s in de buurt kampen met uitbraken, 

ondanks een derde vaccinatieprik.  

We horen vaak volgende vraag:  

De bewoners zijn reeds 3x gevaccineerd en bij een uitbraak zijn bewoners vaak niet ernstig ziek en is 

er meestal geen ziekenhuisopname nodig. Waarom dan toch zo streng optreden?  

Kunnen jullie geen gebruik maken van het Covid-safe ticket? 

We willen een uitbraak ten allen tijde voorkomen. Een Covid-safe ticket biedt geen 100% garantie. 

Het biedt geen enkele zekerheid tot het voorkomen van besmettingen want ook wie gevaccineerd 

is kan nog steeds besmet zijn en de besmetting doorgeven. Het klopt dat slechts 10% van gevacci-

neerde bewoners ernstig ziek wordt, maar het zal maar juist jouw familielid zijn dat in het ziekenhuis 

terecht komt… Een uitbraak betekent sowieso cohorteren. Dit houdt dan ook weer in dat het bezoek 

tot een minimum zal beperkt worden (1 vaste bezoeker). Dit wensen we geen van onze bewoners 

toe. Om een mogelijke uitbraak te vermijden moeten we dus preventief optreden. 
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 Kom niet op bezoek indien je ziektesymptomen hebt of als je een hoogrisicocontact hebt gehad. 

 Elke bezoeker moet een chirurgisch mondmasker dragen (stoffen mondmaskers zijn niet  

toegelaten) Mondmaskers zijn verplicht van bij aankomst tot vertrek. Ook op de kamer wordt het 

mondmasker niet afgezet! 

 Handen ontsmetten is nog steeds verplicht! 

 Bezoekers die op dezelfde dag in een ander woonzorgcentrum op bezoek zijn geweest, kunnen 

beter niet langskomen. Het is geen goed idee om op één dag 2 verschillende wzc’s te bezoeken. 

 Kinderen –18 jaar kunnen tot nader bericht niet op bezoek komen. Er zijn veel besmettingen op de 

scholen in Lokeren, de herfstvakantie komt eraan,… Het is bevestigd dat de meeste  

besmettingen via jongeren gebeuren. Grootouders die ook op kleinkinderen passen vragen we 

om hun bezoek aan ons huis een beetje uit te stellen. 

 Onze cafetaria ‘t Dobbelken is tijdelijk enkel toegankelijk voor onze bewoners en hun respectieve 

partner. Tijdens de week zal men ervoor zorgen dat bewoners die dit wensen iets kunnen gaan 

drinken in ‘t Dobbelken.  In het weekend en op feestdagen zal de cafetaria tijdelijk voor iedereen 

gesloten zijn.  

 In het weekend zullen wij ook iets strenger optreden omdat ervaring ons leert dat er dan vaak  

gezondigd wordt. Medewerkers zullen er extra op toe zien dat de mondmaskers niet afgezet  

worden. Bezoekers die zich niet aan de afspraken houden zullen vriendelijk verzocht worden het 

bezoek af te ronden en ons huis te verlaten. 

Concreet zullen volgende coronamaatregelen gelden in ons huis vanaf vrijdag 29 oktober: 



Waar we zeker en vast niet op willen terugschroeven zijn de activiteiten voor 

onze bewoners. Zo staan er op 9 november appelbeignets gepland op  

algemene vraag. Het contactkoor zal opnieuw opgestart worden en ook het 

kookproject is terug gestart onder de nieuwe naam ’ONS RESTAURANT’. Zo kon 

een eerste groepje reeds genieten van heerlijke verse frietjes met biefstuk. 

De feestweek voor de derde leeftijd komt eraan (18-30 nov). We willen de  

talenten van de bewoners in de verf zetten onder het algemeen thema  

’Ter Engelen got talent’ 

Bij deze willen we nogmaals een oproep plaatsen naar de familie van 

onze bewoners om materiaal binnen te brengen (zelfgemaakte  

schilderijen, borduurwerkjes, breiwerkjes van de bewoners, foto’s van 

voetbaltalenten, deelnemers aan danswedstrijden, bokswedstrijden,… 

Foto’s van toneelspelers, zelfgeschreven gedichten, ‘geheime’ recepten die een bewoner zeer lekker 

kon klaarmaken, …) Het zou fijn zijn als we van iedere bewoner iets tentoon kunnen stellen. 

We blijven inzetten op activiteiten! 

PROGRAMMA WEEK VAN DE DERDE LEEFTIJD 

Donderdag 18 nov OPENINGSMIS BIJ DE ZUSTERS VOOR BEWONERS, MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 

Waar bewoners met voorleestalenten en zangtalenten zeker aan bod zullen komen. 

Vrijdag 19 nov ONS RESTAURANT 

Culinaire talenten gespot tijdens het kookproject. 

Maandag 22 nov BAKE OFF TER ENGELEN 

Groot dessertbuffet voor iedereen. 

Dinsdag 23 nov STERREN OP DE DANSVLOER  

T-dansant 

Woensdag 24 nov 

VM 

TER ENGELEN ZINGT  

Muzikale talenten kunnen zich helemaal laten gaan tijdens een zanguurtje. 

Woensdag 24 nov 

NM 

BLOEMSCHIKKEN EN SERVETTEN VOUWEN 

voor een extra feestelijke feestmenu op 25/11 

Donderdag 25 nov FEESTMENU  

Wildmenu 

Vrijdag 26 nov ONS RESTAURANT 

Maandag 

en dinsdag 

29 nov 

30 nov 

KAAS– EN WIJNAVOND 

We weten dat het nemen van strengere maatregelen voor niemand gemakkelijk is, we zouden het ook 

liever anders zien. Toch willen we jullie nu al heel erg bedanken voor jullie medewerking en het begrip. 

Bij vragen kan je contact opnemen met Ellen Neels (verantw. Wonen en leven) op 09/340 97 68. 

Samen lukt het ons vast ! 


