
 

Aan de familie en mantelzorgers van de bewoners van Sint Vincentius, Open Kring Ardooie 

Ardooie, 10/06/2020 

 

Beste familie, 

Het bezoek dat sinds mei is opgestart via het babbelraam in ons kloostergebouw, kent door de 

nieuwe bezoekrichtlijnen van de overheid vanaf morgen 11/06/2020  een versoepeling. 

Het uitgangspunt blijft: op een veilige en haalbare manier met respect voor de social distancing 

contact organiseren voor bewoner, familie én vrijwilliger/ medewerker. 

We vragen dan ook om de volgende voorwaarden strikt te respecteren. Enkel op deze manier 

kunnen we de uitdaging aangaan, ondanks de versoepeling, om iedereen Covid-vrij te kunnen blijven.  

Het interne Coronateam besliste in samenspraak met de coördinerende en raadgevende arts  

dr. Jan Bollengier tot volgende concrete regeling die geldt van 11 juni tot en met 22 juni: 

 

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

• Bezoek mogelijk per tijdsblok van 30 minuten (10u-10u30, 10u30-11u,…) 

• Bezoek kan voor 2 weken ver ingepland worden. 

• Iedere afdeling blijft een vaste bezoekdag hebben:  
maandag: Vlinder,  
dinsdag: Souvenir,  
woensdag: Rots,  
donderdag Bolster,  
vrijdag Parel/Loft.  
Indien de vooropgestelde bezoekdag echt niet mogelijk is, kan door de familie een andere 
voorkeursdag opgegeven worden die dan bekeken wordt door de planner.   

• Er worden tot maximum 4 bezoekers per bewoner toegelaten per bezoeksessie (ook 
kinderen jonger dan 12 jaar kunnen vergezeld door volwassenen deelnemen). 

• Het bezoek gaat nog door in het klooster, maar het raam tussen de bezoeker en de familie is 
weg (de afstand van 1,5 meter wordt wel bewaard via een tafel). 

• Bij voldoende warm en droog weer, kan het bezoek in de kloostertuin plaatsvinden in een 
afgebakende zone. Dit beslist de bewoner en de familie op het moment van het bezoek 
zelf. 

• Tijdens het bezoek kan je ook kiezen een wandeling te maken op het terrein van het 
klooster en het woonzorgcentrum met je bewoner (die in de rolstoel zit of zelfstandig 
wandelt). Wandelen arm in arm kan niet. Het voetpad in de Kortrijksestraat tussen het 
klooster en de Kim kan je wel gebruiken. 

• Een bezoek kan enkel doorgaan als alle aanwezigen een eigen stoffen of chirurgisch 
mondneusmasker dragen.  

• We verzekeren de privacy van je familiecontact en de begeleider zal niet aanwezig blijven 
tijdens het contact (als dit op vraag van de familie wel nodig is, kan dit wel). 

• Een bezoekmoment kan gereserveerd worden op het telefoonnummer van LINK58:   
 051/ 74 02 67 elke werkdag tussen 8u00 en 12u00. 

 
 
 
  



 
 
 
 
Als na evaluatie alles veilig verloopt en er geen heropflakkering is van Covid 19, zal  
vanaf dinsdag 23 juni een volgende fase starten in de bezoekregeling en zullen bezoeken kunnen 
doorgaan elke dag (ook in het weekend) tussen 14u en 17u in 5 afgebakende zones van de cafetaria 
en het terras (met aandacht voor de social distancing, het dragen van mondmaskers en de 
mogelijkheid tot bestellen van drankconsummaties aan onze cafetariavrijwillgers).  
Wandelingen op het terrein van Open Kring en het klooster blijven ook mogelijk. 
Je kan inschrijven voor deze contacten in de cafetaria/ terras vanaf maandag 15 juni op het 
telefoonnummer van LINK58:   051/ 74 02 67 elke werkdag tussen 8u00 en 12u00. 
Meer concrete uitleg volgt hierover zeker in een volgend schrijven. Volg zeker ook onze 
facebookpagina en website. 
 
We hebben alle vertrouwen dat elke  bezoeker bovenstaande richtlijnen en afspraken correct zal 
opvolgen. Dit geeft ons als directie de mogelijkheid om de regeling te evalueren en te versoepelen in 
de tijd.  
Alle richtlijnen kunnen, indien de omstandigheden dit vereisen, steeds door de directie opnieuw 
aangepast worden. Dit voor een bewoner/ familie of verschillende bewoners/ families. 
Hierbij streven we steeds naar een maximaal evenwicht tussen veiligheid en ‘wonen en leven’ voor 
bewoners/familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. 
Indien hierrond nog concrete vragen, onduidelijkheden zijn, laat deze dan gerust weten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Renaat Lemey, 
Directeur woonzorgcentrum Sint Vincentius, Open Kring Ardooie 
 


