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Corona nieuwsbrief – feestdagen   20/12/2021 

 

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers, …. 

Als we om ons heen kijken, kunnen we jammer genoeg opnieuw niet spreken van 

een zorgeloze feestperiode. De Omicron-variant is aan een opmars bezig. Veel 

omliggende woonzorgcentra krijgen te kampen met besmettingen en meerdere 

voorzieningen moeten opnieuw de deuren volledig sluiten waardoor de bewoners 

er helemaal geen bezoek kunnen ontvangen. 

We mogen van geluk spreken dat we op dit moment nog steeds Corona-vrij zijn. We 

wensen dit zo te houden en blijven daarom ook uiterst voorzichtig.  

Dat wil zeggen dat we de bezoekersregeling zoals op heden nog even verder 

aanhouden. Concreet wil dit zeggen dat bezoek slechts mogelijk is vanaf 14u, 

maximum 2 personen op de kamer, mondmaskers worden ook op de kamer NIET 

afgezet. 

Ondertussen staan de feestdagen voor de deur.  

Dankzij de genomen inspanningen van ons en van 

ieder van jullie gedurende de voorbije maanden 

kunnen wij deze feestelijkheden op een zo normaal 

mogelijke manier voorbereiden. Wij willen jullie hiervoor 

dan ook oprecht bedanken. Een dikke merci!  

De kerstperiode staat gekend als een gezellige periode met veel vrienden en 

familie. Ook in Ter Engelen dragen we de gezelligheid en verbondenheid tijdens de 

kerstperiode een warm hart toe. Daarom zijn wij bereid onze bezoekersregeling aan 

te passen tijdens de feestdagen. Op die manier proberen wij zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de vraag om ook de (achter-)kleinkinderen nog eens de 

kans te geven op bezoek te komen.  

Hieronder leest u de aparte regeling voor deze bezoekers: 

SPECIALE BEZOEKREGELING ENKEL VOOR BEZOEKEN VAN -18-JARIGEN: 

Tijdens de verlengde kerstvakantie 20/12/2021 tot 7/01/2022 

kan je met (achter-) kleinkinderen langskomen uitsluitend op weekdagen. 

(niet in het weekend, niet op de feestdag zelf) 

 

We voorzien bezoekmomenten voor hen op volgende tijdstippen: 

10u.00 – 11u.00 

13u.30 – 14u.30 

14u.30 – 15u.30 

15u.30 – 16u.30 

Men zal zich hiervoor steeds kunnen aanmelden aan het onthaal. 
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN OMTRENT BEZOEKEN MET JONGE KINDEREN 

 Ook kinderen (vanaf 6 jaar) dragen continu een mondmasker in ons huis. 

 Kinderen –6 jaar worden zoveel mogelijk op de schoot gehouden. 

 Het bezoek met (achter-)kleinkinderen, kan bestaan uit maximum 4 personen: 

2 volwassen en 2 kinderen of 1 volwassene en 3 kinderen 

 Is er reeds bezoek op de kamer, dan zal dit bezoek moeten afgerond 

worden. Spreek dus onderling goed af! 

 We kiezen voor bezoek op weekdagen zodat we hier maximaal de controle 

hebben. We merken namelijk dat men zich in het weekend iets minder goed 

aan de regels kan houden. 

 

 

   

 

 

Gezien de evolutie, de precaire situatie en omwille van de mondmaskerplicht 

kunnen wij geen eten en drinken toestaan tijdens het bezoek.  

Uiteraard mogen jullie wel een attentie of iets lekkers meebrengen voor de bewoner 

zelf. We weten ook dat onze bewoners soms graag zelf iets geven dus als het 

gebeurt dat opa of oma aan een jonge bezoeker een koekje/snoepje aanbiedt, 

neem het kind dan op de schoot en laat het dit opeten. En daarna mondmasker 

terug aan. 

Kunnen bewoners opgehaald worden tijdens de feestdagen?  

Daar moeten wij helaas neen op antwoorden… Hoe graag we het ook zouden 

willen, we kunnen hier gezien de omstandigheden geen voorstander van zijn.  

Wordt tegen ons advies in een bewoner toch meegenomen naar huis, zien wij 

omwille van veiligheidsredenen ons genoodzaakt om 14 dagen quarantaine in te 

lassen met op dag 5 en op dag 12 een PCR-test. Er zijn echter heel wat gezellige 

activiteiten gepland in ons huis en het zou jammer zijn als een bewoner hier niet aan 

kan deelnemen. 
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We vragen om goed na te denken: 

Als je het niet kan laten om te zondigen vragen we om asjeblief het gezond 

verstand te gebruiken en in eer en geweten te beslissen om niet op bezoek te 

komen in ons huis. Het is enkel door samen de maatregelen te respecteren dat we 

het virus minder kans geven om binnen te komen. 

Wij doen alvast ook ons uiterste best. Alle bewoners zijn intussen 3 keer 

gevaccineerd en ook de meeste medewerkers hebben intussen hun booster vaccin 

ontvangen en dragen FFP-2 maskers bij de bewoners,… 

 

Alvast een warme kerstgroet vanuit Ter Engelen. 

Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen. 

 

NB. Velen vragen of ze een geschenk mogen meebrengen voor de bewoner. Dit kan zeker. 

Sommige familieleden willen ook een geschenkje meebrengen voor de medewerkers. 

Echter, jullie bemoedigende woorden en dankbaarheid zijn voor ons meer waard dan welk 

geschenk ook. Ze hebben ons de kracht gegeven om de voorbije periode met volle inzet 

voor jullie familie verder te zorgen. Wie er toch op staat om iets te schenken, kan desgewenst 

een bijdrage geven voor de personeelskas.  

 

 

   

 

 

We wensen jullie prettige feesten ! 

Hou het veilig, klein en gezellig   


