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 NIEUWSBRIEF 3 OPEN KRING  

   

SAMEN DANSEN SAMEN GENIETEN SAMEN KLEIN GELUK DELEN 

 

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

 

Beste bewoner, familielid, bezoeker, medewerker, vrijwilliger, sympathisant, 

 

Coronatijden leggen veel druk op ons allemaal: we missen onze gewone manier van 

doen, gewoon zonder wachtrij boodschappen doen, vrienden hartelijk begroeten en 

omarmen, bekenden de hand schudden, naar bijeenkomsten gaan en gewoon gaan 

zitten waar je wil, met onze geliefden, met kinderen en kleinkinderen zalige uren 

beleven, dat alles is plots tot stilstand gekomen, vervlogen… 

 

We volgen samen met ons outbreakteam het nieuws met argusogen en lezen de 

berichten van onze minister en beleidsmakers en virologen met een groot vergrootglas. 

Ik ben samen met u zeer tevreden en dankbaar dat in onze werkingen corona buiten is 

gehouden, maar het sluipend gevaar blijft in een stil hoekje aanwezig waardoor we elke 

dag alert moeten blijven en de maatregelen strikt moeten bijven opvolgen - ook de 

komende maanden - zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.  

Een ‘tweede golf’ willen we heel graag vermijden. 

In huis kreeg de menselijke warmte veel aandacht. Getuige hiervan zijn de vele mooie 

voorbeelden in deze nieuwsbrief… zalig toch, deze warme creativiteit ! 

 

Met de zomer komen stilaan betere lichtere tijden in zicht, met een versoepeling van 

een aantal regels. Zo is ons centrum voor dagverzorging De Kim terug geopend, is de 

Loodswerking gestart met 1op1-activiteiten en rijden de busjes van Link58 weer volop. 

Maar ik zal nooit vergeten hoe de topkwaliteit van al onze medewerkers en de 

volgehouden medewerking van jullie onze bewoners en families de veilige exit uit 

coronatijden in onze werkingen mogelijk maken. Bedankt! 

 

Heb je vragen of tips? Post jouw bijdrage, opmerkingen, tips in onze rode brievenbus 

aan het onthaal (sas), bel naar het coronanummer  0465/03.29.75 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 

 

     

 

 

 

 

 

 

  
 

Samen genieten op de duofiets! 

 

Tijdens de zonnige meidagen waren de 

ritten op de duofiets op onze campus 

onder begeleiding van de kiné een grote 

voltreffer! Samen duwen op de trappers 

maakt ons zo gelukkig! 

Creatieve uren samen met Leona  

 

De talenten van onze bewoners werden 

gedeeld: zo maakte Leona samen met een 

groep creatieve dames en heren vele 

originele creatieve kaartjes.  

Een superactiviteit! 

Onze mobiele cocktailbar: een succes! 

Onze cafetaria 'de zoete inval' blijft 

gesloten, maar de mobiele cocktailbar 

van “het 25ste uur” uit Izegem  zorgde dat 

de bewoners konden genieten van een 

lekkere frisgekoelde originele cocktail!  
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VERDERE STAPPEN IN DE CORONA-AANPAK  

BEZOEK AAN DE BEWONER EN VEELGESTELDE VRAGEN 

De coronasituatie evolueert voorzichtig gunstig, toch blijven 

we ook in ons woonzorgcentrum zeer waakzaam en alert. 

Er zijn geen nieuwe maatregelen vanuit de overheid gekomen, 

dus blijft het bezoek dat sinds 11 mei is opgestart tussen 

bewoner en familie/ mantelzorger de komende weken enkel 

mogelijk  met een volwaardig 'babbelraam' in het 

kloostergebouw 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. 

Dus: 

• Bezoek enkel mogelijk tijdens weekdagen, voorlopig 

niet in het weekend. 

• 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. 

• Iedere afdeling krijgt een bezoekdag toegewezen: 

maandag: Vlinder, dinsdag: Souvenir, woensdag: 

Rots, donderdag Bolster, vrijdag Parel. Indien de 

vooropgestelde bezoekdag écht niet mogelijk is, kan 

door de familie een andere voorkeursdag opgegeven 

worden die dan bekeken wordt door de planner.   

• Een bezoekmoment kan gereserveerd worden op het 

telefoonnummer van LINK58:   051/ 74 02 67 elke 

werkdag tussen 8u00 en 12u00. 

 

NIEUW: 

• Er worden vanaf 8 juni tot 4 bezoekers toegelaten per 

bezoeksessie (ook kinderen jonger dan 12 jaar kunnen 

vergezeld door volwassenen deelnemen). 

 

• Bij voldoende warm en droog weer, kan het bezoek in 

de kloostertuin plaatsvinden in een afgebakende zone. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN: 

• Mogen jobstudent, stagiairs blijven komen naar het 

woonzorgcentrum? Ja, mits te voldoen aan alle 

maatregelen zoals de medewerkers.  

• Kunnen ouderen zich nog inschrijven voor het centrum 

voor dagverzorging, het woonzorgcentrum of de 

assistentiewoningen? Ja, telefonisch kan je op 

weekdagen contact opgenomen worden met de 

sociale dienst  of  Evelien van de Kim.  

• Mag ik een bewoner meenemen buiten het 

woonzorgcentrum? Neen, de bewoner kan voorlopig 

enkel het woonzorgcentrum verlaten voor zakelijke of 

(para)medische zaken. Anders dient de bewoner 

nadien 14 dagen in isolatie te blijven op kamer. 

Bewoners kunnen wel steeds een frisse neus ophalen 

in onze tuin.  

• Zijn er misvieringen in het woonzorgcentrum? Neen, 

tot  8 juni geen misvieringen. De pastorale werkgroep 

bekijkt de heropstart van de vieringen vanaf de 

tweede helft van juni. Ziekenzalvingen kunnen wel nog 

doorgaan op de kamer van de bewoner. 

• Is de cafetaria ‘De Zoete Inval’ al open? Neen, de 

cafetaria is nog steeds  tijdelijk gesloten. 

• Kunnen vrijwilligers terug starten? Met de 

versoepeling van de regels, zullen vrijwilligers voor 

bepaalde specifieke opdrachten (voorbeeld 

begeleiden naar de eucharistieviering) ingeschakeld 

kunnen worden, mits ze dezelfde regels als het 

personeel volgen. 

• Mag de huisarts nog op bezoek komen? Huisartsen 

kwamen enkel nog voor dringende bezoeken. 

Routinematige bezoek worden nu terug opgestart. 

http://www.openkring.be/
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HET OUTBREAKTEAM 
VOLGT DE COVID-19-

MAATREGELEN VAN DE 

OVERHEID OP! 

 

 

 

Tot op heden is er dagelijks overleg met het 

interne outbreakteam. De doelstelling hiervan is 

het opvolgen, implementeren en communiceren 

van te nemen maatregelen afgestemd met de 

CRA dr. Jan Bollengier. 

Op vandaag kunnen we nog steeds het goede 

nieuws melden dat de situatie ongewijzigd is: er 

zijn geen bewoners met (vermoeden van)  

Covid -19. Mocht uw familielid symptomen 

beginnen te vertonen, zal u onmiddellijk 

geïnformeerd worden door een medewerker van 

de dienst. 

 

 

Alle medewerkers dienen dagelijks hun 

temperatuur te registreren bij de start en het 

einde van hun shift. Alle medewerkers dragen 

chirurgische mondmaskers en zijn goed 

geïnformeerd over het dragen van de nodige 

beschermingsmiddelen. De medewerkers op de 

afdeling die in contact komen met bewoners met 

symptomen worden goed geïnformeerd door de 

leidinggevende, het outbreakteam en de CRA 

(Ook bij de bewoners wordt dagelijks de 

temperatuur opgemeten).  

 

 

Deze week zijn de kapper en de pedicure terug 

opgestart. De opstart is goed verlopen. Onze 

bewoners kunnen terug genieten van deze haar- 

en voetverzorgingen. 

 

 

 

 

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 

 

Het Agentschap van Zorg en 

Gezondheid legt ons de maatregel 

op dat we was, pakjes, attenties en 

brieven zelf aan de bewoner 

moeten overhandigen met in 

achtneming van een aantal regels.  

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 wegwerpzak 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! 
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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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