
Beste bewoner, familie, mantelzorger, 

We kunnen er niet naast kijken… de acute zorg komt in het gedrang. Onze ziekenhuizen moeten  

bijschakelen dus het is een maatschappelijk feit dat ieder van ons extra inspanningen moet leveren 

om verdere besmettingen tegen te houden. 

Het kan dus niet anders dat ook wij in ons huis een tandje moeten bijsteken. Het gevaar loert immers 

om de hoek. Dagelijks worden wij geconfronteerd met berichten van bezoekers die positief hebben 

getest en dus ongewild de bewoners in gevaar brachten met hun bezoekje, meldingen van school-

kinderen die in quarantaine moeten omwille van positieve besmettingen in de klas, …  

Kortom als we het gevaar willen beperken tot een minimum, kunnen we ook niet anders dan  

opnieuw maatregelen nemen in onze bezoekregeling.  Extra maatregelen nemen blijkt immers  

doeltreffend. In tegenstelling tot vele andere WZC’s hebben wij immers niet te kampen met uitval 

van medewerkers, kunnen de bewoners nog steeds goed verzorgd worden en kunnen wij nog veel 

activiteiten organiseren voor de bewoners. 

 

 

 

 

 

 

Deze week werden op iedere afdeling verscheidene bewoners getest op corona omwille van de 

aanwezigheid van meerdere symptomen (koorts, keelpijn, hoesten). Tot onze grote opluchting  

kunnen wij mededelen dat alle uitslagen negatief zijn. Een stevige verkoudheid doet dus de ronde in 

ons huis. Voorlopig hebben we dus het coronavirus nog kunnen buiten houden. 

Dit hebben we enkel te danken aan de medewerking van jullie allen. Nogmaals bedankt om de 

maatregelen steeds goed op te volgen. 

Mogen wij ook vragen aan iedereen om verder blijvend voorzichtig te zijn, jullie contacten te  

beperken en opnieuw begrip te tonen voor onderstaande gewijzigde bezoekersregeling. 
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 Bezoek is momenteel enkel mogelijk vanaf 14u. Dus tijdelijk is het niet meer mogelijk in de  

voormiddag op bezoek te komen. Dit om het aantal verschillende bezoekers op een dag  

te beperken. 

 Bezoek bestaat uit maximum 2 volwassenen tegelijkertijd. 

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

besmettingen op de scholen. Grootouders die ook op kleinkinderen passen vragen we om extra 

voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 Het aantal verschillende bezoekers dient beperkt te worden (enkel dichte familie of daar waar 

geen familie is een minimum aantal vaste bezoekers). Als er dus bijvoorbeeld al meerdere  

kinderen op bezoek komen, kunnen vrienden en buren beter even niet meer langs komen. 

 Op bezoek komen wil zeggen:   

 -  Handen ontsmetten bij binnen komen 

 -  Chirurgisch mondmasker dragen (stoffen maskers zijn niet toegestaan.) Mondmaskers zijn  

     verplicht van bij aankomst tot vertrek. Ook op de kamer wordt het mondmasker niet afgezet!   

     Drinken en eten is dus niet toegestaan.    

 -  Tijdens het bezoek op de kamer: afstand houden en het raam op kip zetten. 

 Kom niet op bezoek indien je ziektesymptomen hebt of als je een hoogrisicocontact hebt gehad. 

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

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

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

partner. Ook bewoners die enkel een vaste bezoeker hebben (d.w.z. de bezoeker is ALTIJD  

dezelfde persoon en er komt niemand anders op bezoek) kunnen iets gaan drinken in  

’t Dobbelken. In het weekend en op feestdagen zal de cafetaria tijdelijk voor iedereen gesloten 

zijn.  

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

te ronden en ons huis te verlaten. 

VANAF DONDERDAG 2 DECEMBER gelden volgende coronamaatregelen in ons huis: 



Volgende week dompelen we ons huis alvast onder in een gezellige kerstsfeer. 

We willen er dan ook een feestelijke maand van maken zodat de bewoners volop kunnen genieten 

van aangename dagen. 

Vragen rond de eindejaarsperiode kunnen we nog niet beantwoorden. Hoe de maatregelen er dan 

zullen uitzien, hangt immers af van het moment zelf. In de week van 20 december mogen jullie alvast 

duidelijke info ontvangen over wat kan tijdens de feestdagen. 

Nog steeds zetten we in op activiteiten! 

PROGRAMMA DECEMBER 

Donderdag 2 dec VERJAARDAGSTAART 

SCHOEN ZETTEN VOOR DE SINT 

Maandag 6 dec WE MAKEN SAMEN EEN LEKKER SINTERKLAASDESSERT 

Dinsdag 7 dec CREATIEVE NAMIDDAG: FEESTELIJKE KERSTDECORATIES 

 

Woensdag 8 dec KERSTSTUKJES MAKEN 

Donderdag 9 dec FRIETENBAK 

Vrijdag 10 dec KERSTBOMEN ZETTEN  

PERIODE 

13 - 22 dec 

Verschillende 

datum per                    

afdeling 

KERSTLIEDEREN ZINGEN 

FILMNAMIDDAG MET EEN GLAASJE  GLÜHWEIN  

OLIEBOLLENNAMIDDAG 

KERSTVERTELLINGEN 

KERSTVIERING 

Donderdag 23 dec KERSTWANDELING IN DE TUIN (druppelkot, wafelkraampje, snoepwinkeltje, …) 

Vrijdag 24 dec OPTREDEN VIOLIST 

    VM: bewoners waterkant en wilgendreef 

    NM: bewoners rietveld en elzenbos 

PERIODE 

27 - 30 dec 

Verschillende 

datum per                    

afdeling 

FILM OP GROOT SCHERM 

Vrijdag 31 dec GEZELLIG SAMEN APERITIEVEN 

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. 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking ! 


