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NIEUWSBRIEF OPEN KRING  

   

SAMEN KLINKEN SAMEN GENIETEN SAMEN KLEIN GELUK ERVAREN 

 

   #SAMEN STERK! 
     TERUG EEN NIEUWSBRIEF VOL MOOIE MOMENTEN... 

‘Sinds 13 maart 2020 beleven we een uitzonderlijke periode.  

Uitzonderlijk maar ook bijzonder’…   zo startte ik onze vorige nieuwsbrief, alweer ruim 

een maand geleden. Intussen hebben we de voorbije weken heel wat meegemaakt. 

 

We zijn ondertussen meer dan zeven weken verder nadat we de eerste maatregelen 

hebben ingevoerd om het Corona-virus te bestrijden. Zeven weken van hard werken 

door alle medewerkers. En dat verdient meer dan een pluim voor éénieder die met de 

nodige professionaliteit, motivatie en inzet aan de slag ging. De bewoners van het 

woonzorgcentrum en de assistentiewoningen worden dagelijks opgevolgd. De 

coördinatie gebeurt in het outbreakteam onder leiding van de directie. De gerichte 

testen toonden aan dat  we tot op vandaag geen Corona -positieve resultaten hadden, 

noch bij medewerkers, noch bij bewoners! Bij een eventueel positief resultaat bij een 

bewoner staan we klaar om de zorg van deze bewoner op ons te nemen in onze eigen 

cohorte-afdeling die ingericht is in de lokalen van het dagverzorgingscentrum De Kim. 

De zorg verloopt in alle deskundigheid, waarbij we alle maatregelen en richtlijnen van 

de overheid gericht opvolgen. Beschermingsmateriaal is voldoende aanwezig in onze 

organisatie. We zetten dat materiaal ook gericht en correct in waar nodig. 

 

Zoals je weet, willen we deze speciale nieuwsbrief maandelijks opmaken zolang de 

coronamaatregelen lopen. Speciale tijden vragen om speciale edities met goed nieuws, 

duidelijke informatie, toffe ideeën, ondersteunende woorden...Hij is voor  en door 

iedereen die van dichtbij of van veraf in deze Corona-periode te maken heeft met Open 

Kring: voor bewoners, gasten, familie, sympathisanten, medewerkers en vrijwilligers. 

Post jouw bijdrage, opmerkingen, tips in onze rode brievenbus aan het onthaal (sas) of 

stuur alles door naar renaat.lemey@openkring.be en dit wordt zeker ter harte 

genomen! 

 

Dank voor jullie steun! Veel kijk- en leesplezier, Renaat Lemey, directeur 

 

 
 

 

   

Genieten van zang en muziek! 

 

Samen musiceren blijft een topper! En 

met de mooie zonnige aprildagen 

werden vele zangactiviteiten in de tuin  

begeleid door onze muzikant Koen. 

Zang en muziek: een voltreffer! 

Buitenbingo bij mooi weer: een belevenis  

 

Iets om telkens weer naar uit te kijken! De 

wekelijkse topactiviteit bingo werd bij 

minder weer in de gang van de leefgroep 

gespeeld en bij mooi zonnig weer in onze 

tuin: altijd BINGO! 

De mobiele 'zoete Inval’: een succes! 

Onze cafetaria 'de zoete inval' blijft 

gesloten, maar de mobiele bar  zorgt dat 

de bewoners kunnen blijven genieten 

van een lekkere frisse pint of andere 

consummatie, ook buiten! …Santé! 
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NIEUWE STAP IN DE CORONA-AANPAK  

VOORBEREIDEN VAN BEZOEK BEWONER-FAMILIE 

 

 

De coronasituatie evolueert traag, maar gunstig, toch blijven 

we ook in ons woonzorgcentrum zeer waakzaam en alert ...  

Wij zochten alvast samen met de animatieploeg naar een 

creatieve oplossing voor het uitwerken van bezoek tussen 

bewoner en familie met een volwaardig 'babbelraam' dat we 

willen installeren in het kloostergebouw om een volwaardig 

familiecontact mogelijk te maken maar met respect voor de 

social distancing.  

 

De gezondheid van bewoners en medewerkers blijft voor ons 

prioritair, zowel fysiek als psycho-sociaal. We rekenen erop 

dat alle familieleden die bezorgdheid delen bij het uittekenen/ 

uitvoeren van de nieuwe bezoekafspraken die maandag  

11 mei voor veertien dagen in voege zouden gaan.  

Dus: 

 

• Bezoek mogelijk vanaf maandag 11 mei 2020 

• Bezoek enkel mogelijk tijdens weekdagen, voorlopig 

niet in het weekend of feestdagen. 

• Bezoek mogelijk tussen 10u-12u en 13u-18u. 

• Bezoek mogelijk per tijdsblok van 30 minuten (10u-

10u30, 10u30-11u,…) 

• Bezoek kan maar voor 2 weken ver ingepland worden, 

erna wordt het concept opnieuw geëvalueerd 

afhankelijk van de nieuwe richtlijnen. 

• Iedere afdeling krijgt een bezoekdag toegewezen: 

maandag: Vlinder, dinsdag: Souvenir, woensdag: 

Rots, donderdag Bolster, vrijdag Parel 

• Maximum twee bezoekers worden toegelaten per 

bezoek-sessie, en dienen onder hetzelfde dak te 

wonen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet 

toegelaten. 

• Familie wordt gevraagd onderling af te spreken wie 

wanneer een bezoek brengt. 

RESERVATIE 

 

• Een bezoekmoment kan gereserveerd worden op het 

telefoonnummer van LINK58:   051/ 74 02 67 

• Reserveren kan vanaf donderdag 07 mei en 

vervolgens op elke werkdag tussen 8u00 en 12u00. 

• Bij het vastleggen van een tijdstip met familie wordt 

bevraagd: 

- voor welke afdeling/ leefgroep, 

- voor welk tijdstip, 

- voor welke bewoner, 

- GSM nummer waarop men te bereiken is, 

- of dit in samenspraak is met de overige familieleden. 

• Per afdeling zal er een vaste bezoekdag zijn. Indien de 

vooropgestelde bezoekdag écht niet mogelijk is voor 

geen enkele van de familieleden, kan door de familie 

een andere voorkeursdag opgegeven worden die dan 

bekeken wordt door de planner.   

 

WAAR GAAT DIT DOOR? 

Bezoek wordt georganiseerd in het sas van het       

      kloostergebouw aan de inkom (Kortrijksestraat 56). 

Familie komt binnen en neemt plaats op de aanwezige  

      stoelen (er is anderhalve meter tussen de stoelen). 

      Bewoner(s) nemen plaats aan de andere zijde van de  

      glazen deur. 

De deur tussen het bezoek en de bewoner wordt  

      gesloten voor de veiligheid en kan niet opengemaakt  

      worden tijdens de bezoeken. 

http://www.openkring.be/
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HET OUTBREAKTEAM 
LEIDDE ONS DOOR DE 

TESTFASES VAN DE 

MEDEWERKERS EN 

BEWONERS OP COVID-19! 

 

Via de ontvangen testkits van het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we na 

een grondige voorbereiding met het 

outbreakteam op  dinsdag 21 april alle 

medewerkers en op woensdag 29 april alle 

bewoners kunnen testen en hebben we via onze 

arbeidsgeneesheer dr. Karen Boens  en onze 

CRA dr. Jan Bollengier de resultaten ontvangen:  

 

zowel alle medewerkers als alle bewoners van 

ons woonzorgcentrum zijn negatief! 

 

 

Dit is schitterend nieuws dat ons veel moed geeft 

om ons 100% in te zetten om onze bewoners 

corona-vrij te houden!  

Van harte dank aan alle medewerkers voor de 

grote inspanningen om allemaal samen, met 

vereende krachten, intussen al meer dan 7 

weken lang, deze crisis onder controle te 

houden. 

 

 

Door gedisciplineerd de maatregelen in huis en 

in het privéleven verder te volgen en extra in te 

zetten op een goede handhygiëne en een correct 

gebruik van de beschikbare 

beschermingsmiddelen (o.a. dragen van 

chirurgische mondmaskers, correct toepassen 

van handschoenengebruik en toepassen van de 

nodige bescherming bij (druppel)isolatie van 

bewoners) willen we verder preventief 

vermijden dat het Covid19-virus in huis komt. 

 

 

DANKJEWEL aan jullie allen voor de grote 

STEUN! En samen met de bewoners hebben we 

geklonken op dit goede resultaat!  

Van harte, 

Renaat Lemey, directie - dr. Jan Bollengier, CRA 

en het Outbreakteam van Open Kring 

 

 

 

 

Heb je vragen over de maatregelen, interne 

beslissingen of onze werking tijdens deze 

coronatijd?  

Ons speciaal nummer voor uw vragen en 

informatie i.v.m. Corona/ COVID19 :                                                                         
         

       0465/03.29.75 

 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN 

GOEDE AFSPRAKEN 

Zowel het woonzorgcentrum als de 

assistentiewoningen zijn in 

lockdown. Dit betekent dat niet- 

geregistreerde mantelzorgers/ 

vrijwilligers niet meer mogen 

langskomen. 

 

Het Agentschap van Zorg en 

Gezondheid legt ons de maatregel 

op dat we was, pakjes, attenties en 

brieven zelf aan de bewoner 

moeten overhandigen.  

Daarmee vragen we expliciet om 

voor het woonzorgcentrum geen 

bederfbare zaken (vb. yoghurt, 

charcuterie, zelfgebakken 

taart,…) in de pakjes te steken. 

Chocolade, snoepgoed, een 

verpakt koekje kan wel. 

Steek zowel de was als de pakjes 

in een dubbele zak en noteer de 

naam en de afdeling op de 

zakken! 

 

Voor het WOONZORGCENTRUM 

mag de was opgehaald worden 

op: dinsdag na 10u en op vrijdag 

na 10u. 

Gelieve één dag vooraf (vóór 15u) 

te verwittigen dat je de vuile was 

komt ophalen zodat wij ons 

kunnen organiseren.  

 

Pakjes en attenties: kan op elk 

moment in  een zak in het sas van 

ons woonzorgcentrum gezet 

worden. Dit wordt zeker aan de 

bewoner bezorgd! 

 

 

http://www.openkring.be/
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JOUW POSITIEF BERICHT/ OPROEP/ BOODSCHAP: 

 

STUUR JE BERICHT/ FOTO ZEKER DOOR NAAR  

RENAAT.LEMEY@OPENKRING.BE OF GEBRUIK DE RODE BRIEVENBUS IN 

HET SAS AAN HET ONTHAAL VAN HET WOONZORGCENTRUM! 

 
ALLE KAARTJES/ TEKENINGEN / BEMOEDIGENDE WOORDEN WORDEN OPGEHANGEN OP 

DE LEEFGROEPEN EN DOEN ZOWEL DE BEWONER ALS ALLE MEDEWERKERS VEEL DEUGD! 

HARTELIJK DANK! 

 

   

GRAAG OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS EN BERICHTJES VAN 

ONZE BEWONERS? 

KIJK DAN ZEKER GEREGELD NAAR 

 

ONZE WEBSITE:      WWW.OPENKRING.BE 

ONZE FACEBOOKPAGINA:     HTTPS://FACEBOOK.COM/OPENKRING  

Geef de nieuwsbrief zeker door aan 

familieleden en vrienden! Alvast dank! 

Wil je graag deze nieuwsbrief online 

lezen? Kijk dan op de website 

www.openkring.be  

Een extra exemplaar of een tip? 

Bel dan zeker naar 051/74 02 60 of  

mail naar renaat.lemey@openkring.be  
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