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NIEUWSBRIEF OPEN KRING  

   

SAMEN KLINKEN SAMEN GENIETEN SAMEN KLEIN GELUK ERVAREN 

 

   #SAMEN STERK! 
EEN NIEUWSBRIEF VOL MOOIE MOMENTEN EN INFO 

Sinds 13 maart 2020 beleven we een uitzonderlijke periode.  

Uitzonderlijk maar ook bijzonder.  

Er zijn niet alleen de versterkte maatregelen tegen het coronavirus om de goede 

gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te beschermen (met o.a. de tijdelijke sluiting 

van ons dagverzorgingscentrum en het verbod van bezoek in het woonzorgcentrum).  

Maar er zijn ook heel wat hartverwarmende initiatieven. De inzet van velen getuigt van 

solidariteit onder de mensen. Na het eerste gevoel van ontreddering staan overal 

mensen op en is er positief initiatief, zowel in de samenleving als in onze kring van het 

woonzorgcentrum. Dank voor alle genaaide mondmaskers, de vele geschenkjes, 

tekeningen enz. Dit doet veel deugd! In deze extra nieuwsbrief geven we o.a.een 

overzicht van vele mooie momenten die we de laatste tijd mochten meemaken, als 

bewoner en medewerker.We laten je graag meegenieten!  

We geloven erin dat we ook in deze moeilijke tijden naar elkaar toe kunnen groeien. 

Dat er een nieuw besef van samenhorigheid komt.Of zoals iemand me zei:  

‘Laten we vandaag op afstand blijven,om elkaar morgen nog sterker te omarmen.’ 

 

Deze speciale nieuwsbrief willen we 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 in onze rode brievenbus aan het onthaal (sas) of stuur alles door naar 

renaat.lemey@openkring.be en dit wordt dan in de volgende editie opgenomen! 

 

Een vrolijk pasen aan iedereen en veel kijk- en leesplezier, 

Renaat Lemey, directeur  

 

  
 

Genieten van de eerste zonnestralen! 

 

Gelukkig is er dagelijks de zon die ons 

licht en warmte geeft. Tijd om buiten te 

genieten. Vele bewoners gaan geregeld 

wat zonnewarmte oppikken buiten… 

Hoog tijd om de tuinmeubels terug 

buiten te zetten! 

Een creatieve oplossing: Bingo op gang! 

 

De wekelijkse topactiviteit kan verder 

doorgaan in de gang van de leefgroep: 

iedereen zit klaar in zijn deurgat en de 

eerste die zijn bingobord vol heeft met de 

juiste cijfers heeft prijs… BINGO! 

De rijdende 'zoete Inval'🍻🥂🍷🍹🍾 

Omdat vele bewoners onze cafetaria 'de 

zoete inval' missen, brengen we de bar 

tot bij hen met een rijdende kar. De 

bewoners genieten van een lekkere 

frisse pint of andere consummatie! 
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EEN UNIEKE ERVARING 
SKYPEN MET KONINGIN MATHILDE 

 

 

Ons woonzorgcentrum kreeg donderdag 2 april koninklijk 

bezoek over de vloer. Of toch zo ongeveer. Koningin Mathilde 

skypete een halfuurtje met enkele bewoners en medewerkers 

van het WZC langs de Kortrijksestraat en toonde zich oprecht 

geïnteresseerd in het dagelijks leven in tijden van corona. 

 

Het Skypegesprek kwam er niet totaal onverwacht, want 

vorige week al had directeur Renaat Lemey contact met een 

afgevaardigde van het koningshuis. “Ik kreeg te horen dat de 

koningin het reilen en zeilen in ons woonzorgcentrum wel wat 

volgt via onze Facebookpagina en de website en dit vooral 

omdat wij heel wat inspanningen doen op vlak van inspraak”, 

vertelt Lemey. “We kregen ook de vraag of we geïnteresseerd 

waren om een praatje te doen met de koningin over deze 

bijzondere tijd waar we nu inleven.” 

 

Daar moesten ze in Sint-Vincentius geen twee keer over 

nadenken. Woensdag vond er samen met de technische dienst 

van de koninklijk paleis al een generale repetitie plaats zodat 

het skypegesprek zonder technische mankementen zou 

verlopen en donderdag zaten de inwoners, mooi gekapt en in 

hun beste outfit, klaar voor een groot scherm. “We wilden 

graag een vertegenwoordiging van alle vijf onze afdelingen de 

kans geven om met koningin Mathilde te praten”, zegt de 

directeur. “Verschillende bewoners wilden het gesprek wel 

graag bijwonen maar waren wat te verlegen om zelf het woord 

te voeren. Uiteindelijk werden Frans Goethals, Maria Verhelle 

en Magriet Cogghe geselecteerd als vertegenwoordigers van 

de bewoners samen met twee medewerkers. 

 

 

Het WZC maakte van het Skypegesprek een echte bijzondere 

gebeurtenis, receptie incluis. “De koningin trok een 

halfuurtje voor ons uit en toonde authentieke interesse in 

onze mensen.  

 

Ze praatten in hoofdzaak over het dagelijks leven hier in het 

woonzorgcentrum in tijden van corona. De koningin wou 

graag weten hoe de mensen hier hun dagen vullen, of ze nog 

aan beweging toekomen, ze niet al te eenzaam zijn nu er 

geen bezoek toegelaten is en was ook benieuwd hoe we toch 

voor het nodige sociale contact met familie en vrienden 

zorgen.  

 

Ze vertelde bovendien dat ze zich samen met haar kinderen 

tijdens de weekends ook inzet voor bewoners van 

woonzorgcentra door taarten te bakken. Onze bewoners 

nodigden haar op hun beurt om eens een bezoekje aan het 

WZC te brengen na de coronacrisis. Ze meldde dat ze dit zou 

doorgeven dus misschien mogen we koningin binnenkort 

wel eens in levende lijve begroeten hier in Ardooie. Maar het 

skypegesprek was sowieso al een heel mooi moment 

waarmee de koningin haar betrokkenheid toonde.” 

 

(Uit: Het Laatste Nieuws, 04/04/2020) 

 

 

Een fotoreportage van het koninklijke gebeuren en het 

volledige skypegesprek kan je zien op de 

facebookpagina van Open Kring! 
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HET 

OUTBREAKTEAM 
LEIDT ONS DOOR DEZE 

CORONAPERIODE ! 

 

Eén van de eerste beslissingen die de overheid 

nam, was de verplichte sluiting van ons 

inloophuis de Loods en ons 

dagverzorgingscentrum de Kim.  

 

 

Van bij de start op 13 maart  komt er dagelijks 

een outbreakteam samen.  

Directie, staf, de zorgcoach, de dvc-coördinator, 

de preventie-adviseur en de raadgevende arts 

maken hier deel van uit. 

 

 

De bedoeling is om dagelijks een status op te 

maken van de lichamelijke en mentale toestand 

van bewoners en medewerkers en van hieruit de 

werking te organiseren en bij te sturen.  

 

 

Ook de dagelijkse instructies van de overheid en 

onze raadgevende arts worden hier besproken 

en de dag zelf geïmplementeerd en toegepast.  

 

 

Een update  met de stand van zaken wordt 

dagelijks per brief/ mail aan de medewerkers 

bezorgd. Zo is iedereen continu op de hoogte! 

 

 

 

We willen jullie ook informeren dat het 

outbreakteam besliste tot de oprichting van een 

cohorte-afdeling/ noodafdeling voor Covid19-

bewoners in de lokalen van de Kim als er een 

uitbraak zou zijn in ons wzc. 

 

 

De zorgcoördinatoren en het outbreakteam 

werken dit samen met dr. Jan Bollengier (onze 

raadgevende arts) zeer grondig uit.  

 

 

Ter voorbereiding wordt de Kim-ruimte voorzien 

van alle mogelijke materiaal, 

beschermingsmiddelen, medisch zorgmateriaal, 

linnen, bedden enz.  

Ook het noodteam werd samengesteld en zal 

geleid worden door zorgcoördinator Jolien 

Tanghe onder supervisie van het outbreakteam 

en onze CRA-arts dr. Jan Bollengier. 

 

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 :                                               

                                                      

         0465/03.29.75 

 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN 

GOEDE AFSPRAKEN 

Zowel het woonzorgcentrum als de 

assistentiewoningen zijn in 

lockdown. Dit betekent dat niet- 

geregistreerde mantelzorgers niet 

meer mogen langskomen. 

 

Het Agentschap van Zorg en 

Gezondheid legt ons de maatregel 

op dat we was, pakjes, attenties en 

brieven pas na 24u aan de 

bewoner mogen 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 dubbele zak in het 

sas van ons woonzorgcentrum 

gezet worden. Eén dag later wordt 

dit aan de bewoner bezorgd. 
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JOUW POSITIEF BERICHT/ OPROEP/ BOODSCHAP  

IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF? 

 

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! 

 

 

   

 

 

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 deze nieuwsbrief zeker door aan 

familieleden of kennissen!  

Alvast dank! 

 

Wil je graag deze nieuwsbrief online 

lezen? Kijk dan op de website 

www.openkring.be  

Een extra exemplaar van deze 

nieuwsbrief of een tip / suggestie? 

Bel dan zeker naar 051/74 02 60 of  

mail naar renaat.lemey@openkring.be  

 

Een Zalig Pasen voor iedereen! 
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