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Voorwoord 
 

 

   

  

 

Dag lieve bewoners,  
 
Corona was voor ons een ver-van-je-bed-show 
Maar nu is dat optreden het ware scenario 
Al WEKEN zitten we te wachten op groen licht 
Dat we hebben voldaan aan onze plicht 
Tot die tijd is het nog even afzien vanuit ons huis 
Om ons aan het einde van de lockdown te storten in het 
feestgedruis 
Houd vol, houd moed en 1,5 meter afstand 
Wij denken aan jullie in deze bizarre toestand. 
 
Nooit de moed opgeven, 
ook al is het soms zwaar. 
De kracht om verder te gaan, 
zeker met en voor elkaar! 
 
 

Veel liefs,  
Het ergo-welzijnsteam ! 
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De jarigen 
 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen al onze bewoners die jarig zijn in 

juni een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

Juni 
 

5/06/1931  Dymphna Verdonck   89 jaar 

8/06/1929 Maria Van Steenbergen 91 jaar 

11/06/1924 Josée Vansweevelt  96 jaar  

23/06/1950 Gaby Sneyers    70 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

Wij heten onze nieuwe bewoners  

Lisette Driesen, Gaby Sneyers , Lucie Adriaensen 

en hun familieleden 

van harte welkom in ons woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe thuis 

kunnen opbouwen… 

 

 

 

 

 

 

 
Een plek vol warmte 

dit nieuwe huis… 

een plek om te zeggen 

dit is thuis… 

WELKOM! 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kleinezebra.com%2Ffeestelijke-roze-hartjes-confetti-17415.html&psig=AOvVaw3kKAdh7pFtV6XrUs-ZIEHu&ust=1590581791137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC4iIvB0ekCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

Afscheid 
 

 

 

Adolphina De Ren 

Geboren in Kapellen op 23 januari 1932 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk  

Campus De Vrijheid op 4 mei 2020 

~ 

Lea Van Rooy 

Geboren in Poppel op 27 juli 1929 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk  

Campus De vrijheid op 9 mei 2020 

~ 

Simona Somers 

Geboren in Rummen op 3 april 1926 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

Campus De Vrijheid op 17 mei 2020 

~ 

Lisette Jacobs 

Geboren in Arendonk op 26 september 1929 

En zachtjes van ons heen gegaan in WZG Aarendonk 

Campus De Vrijeheid op 21 mei 2020 
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Wist je dat? 

 

 

… wij via verschillende kanalen het contact tussen bewoner en 
familie proberen te behouden: skypen, raam-tuincontact, een 
bezoekje in de cafetaria. 

 

… de quarantainemaatregelen lichtjes aan het versoepelen zijn 
waardoor de kapper en pedicure terug aanwezig zijn.  

 

…de familieleden enkel de was kunnen ophalen en brengen van 
zaterdag tot en met woensdag. 

 

… je op zondag de eucharistieviering kan volgen op tv? Ofwel op 
VRT of op NPO1 (Nederland 1). De viering is ook te horen via 
Radio 1 van 10 uur tot 11 uur. 

 

 

In onze mailbox 
 

Heb je nog oude foto’s waar een leuk verhaal aan vasthangt?  
Laat het ons weten en misschien verschijnt deze wel in het volgende 
maandblad! 

Succes! 

 

 ergo.welzijn.dvh@wzga.be 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kleinezebra.com%2Ffeestelijke-roze-hartjes-confetti-17415.html&psig=AOvVaw3kKAdh7pFtV6XrUs-ZIEHu&ust=1590581791137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC4iIvB0ekCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSunuSF4MgCFUhVGgodfZQAtg&url=http://www.dreamstime.com/stock-image-flying-mail-image20881941&psig=AFQjCNEI3uQNX2xxvOt6pju45qiWO2e1IA&ust=1445945730752383
mailto:ergo.welzijn.dvh@wzga.be
https://pixabay.com/nl/illustrations/vraagteken-vraag-reactie-1019993/


 
 

Bezoekregeling 
 

Beste bewoner, familie en naasten, 
  

De coronacrisis plaatste ons de afgelopen week voor specifieke uitdagingen 

wanneer het gaat om de concrete vormgeving - en geleidelijke aanpassing - 

van het bezoekregelingskader in ons woonzorgcentrum. 
 

De voorbije weken waren in het kader van de lockdown de richtlijnen zeer 

strikt en werd er geen direct en persoonlijk bezoek toegelaten in ons 

centrum. Niettemin werden er de voorbije weken al vele mooie en creatieve 

initiatieven genomen zoals raam- en tuincontacten en skypegesprekken. 
 

Met het oog op de ‘exit’ stelden we ons de vraag hoe en in welke mate we de 

klassieke en waardevolle vorm van direct en persoonlijk bezoek opnieuw 

mogelijk kunnen maken. Meer concreet werd de vraag gesteld: hoe kunnen 

we dit op een doordachte manier doen? 
 

Naast de noden van bewoners, familie en naasten willen we een zo laag 

mogelijk besmettingsrisico nemen om op die manier zo weinig mogelijk bij 

te dragen aan de verspreiding van het virus. Ook de mogelijkheden van onze 

medewerkers en organisatie werden meegenomen in alle overwegingen. 
 

Vanaf 18/05 worden er in WZGA bezoekmomenten mogelijk gemaakt. Per 

moment wordt er maximum 1 bezoeker per bewoner per week toegelaten. 

We vragen om zoveel mogelijk dezelfde personen op bezoek te laten komen. 

Conform de richtlijnen dient de bewoner bij de uitbreiding van de bubbel 

met 4 personen geïncludeerd te zijn. 
 

Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 

dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en 

gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als 

de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de 

huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is. 
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Het bezoek zal plaats vinden in de cafetaria van beide campussen. Voor 

campus De Vrijheid betekent dit dat u zich kan aanmelden en registreren op 

het gevraagde tijdstip aan de hoofdingang van de cafetaria. De deur zal 

gesloten zijn en zal bij aanvang van het bezoek geopend worden door een 

medewerker. De duurtijd van het bezoek wordt beperkt tot maximaal een half 

uur. U kan na het bezoek de cafetaria ook verlaten langs de hoofdingang waar 

u uw handen dient te ontsmetten voor u buiten gaat.  Volgende wordt 

voorzien voor campus De Vrijheid: 
 

 Dinsdagavond: 17u45 - 18u45 - 19u45  

 Maandag - woensdag - vrijdag:  

10u - 11u, 13u30 - 14u30 - 15u30 

 Zaterdag: 9u30 - 10u30 - 11u30 
 

De andere vormen van contact worden ook nog aangeboden volgens 

onderstaande regeling: 
 

Skypesessies: 

Dinsdag in de voormiddag van 10u tot 12u 

 

Tuin- en raamcontacten: 

Maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag in de voor- en namiddag 
  

We vragen u om wanneer u een afspraak reserveerde en u toch belet bent op 

het tijdstip van afspraak ons hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. 
 

Social distancing wordt maximaal gegarandeerd. Dit betekent dat u minimum 

een afstand van 1.5m moet respecteren. Dit vormt de beste garantie om 

besmetting te voorkomen. 
 

Een correcte handhygiëne is verplicht. Voor bezoekers en bewoners is 

handalcohol voorzien bij de toegang tot de voorziening en in de 

bezoekruimte. Bezoekers en bewoners ontsmetten de handen voor en na het 

bezoek.  
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Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker op een correcte manier. Het 

mondmasker wordt voorzien door WZGA en zal aan u overhandigd worden 

na het ontsmetten van de handen.  
 

Het is verboden om drank en eten mee te brengen. Geschenken, was en 

andere voorwerpen worden nog steeds op dezelfde manier uitgewisseld en 

worden dus niet mee gebracht naar het bezoek. 
 

WZGA kan altijd beslissen om een stap terug te zetten in de 

bezoekvoorwaarden (bv. bij besmetting of uitbraak, logistieke problemen, 

personeelstekort…). Dit zal snel en duidelijk gecommuniceerd en 

gemotiveerd worden. Ook kan er gemotiveerd tijdelijk bezoek ingetrokken 

worden voor een bepaalde bewoner of kan er afgewogen worden dat andere 

bezoekvormen zoals bv. tuincontacten of skypen een evenwaardig (of 

veiliger) alternatief zijn. 
 

Wij hopen hiermee de deur terug op een kier te zetten en dat dit een eerste 

voorzichtige stap mag zijn naar normalisering. 
  

Veel moed en hou vol, 
  

Vriendelijke groeten, 

Sandrine Meynendonckx 

Directeur WZGA 
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“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”  
 
 

Een patiënt komt bij de dokter en vraagt 
"dokter zijn oesters gezond?". 

De dokter: "dat zal wel zeker, ik heb er nog 
geen op consultatie gehad". 

 
Een man moet van zijn vrouw 
boodschappen doen. Met enige tegenzin 
gaat hij van huis en loopt naar de dorpswinkel. 
Op de deur hangt een bordje met de waarschuwing: "Pas 
op voor de hond!". Binnen ziet hij naast de toonbank een stokoude 
hond liggen die in diepe slaap is.  
"Is dit de hond waar de mensen voor moeten oppassen?", vraagt hij 
aan de winkelier. "Het beest ziet er niet erg gevaarlijk uit, waarom 
die waarschuwing?". "Omdat de klanten telkens over hem 
struikelden!" 
 
 
Baas tegen medewerker: “Je bent deze week al voor de vierde keer 
te laat! Wat concludeer je daaruit?” 
Medewerker: “Dat het Donderdag is! 
 

 
"Wie heeft tegen u gezegd!!," raast de chef tegen 

zijn secretaresse, "dat u hier de hele dag kunt 
luieren, alleen omdat ik u een paar keer gekust 

heb!?" 
Lachend reageert de secretaresse: "Mijn 

advocaat!" 
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Gezondheidstips bij warm weer  

WEES VOORBEREID 

Het weer is onvoorspelbaar, maar probeer je toch goed voor te bereiden op 
warme dagen.  

 Zorg dat je altijd water bij je hebt.  
 Volg de weersvoorspellingen. 
 Smeer zonnecrème als je de zon niet kan vermijden!  

HOU JEZELF KOEL 

 Draag een hoofddeksel 
 Draag lichte, loszittende en lichtgekleurde kledij, een hoofddeksel én een 

zonnebril. 
 Bewaar je inspanningen voor de koelere momenten van de dag 

(de ochtend en de avond). 
 Blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Ga naar het bos en het park 

om te wandelen.  
 Koel je lichaam af door een lauwe douche of een voetbad te 

nemen. 

DRINK VOLDOENDE 

Te weinig drinken is samen met het te warm hebben een 
van de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsproblemen op erg warme dagen.  

 Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust. 
 Drink regelmatig en vóór je dorst hebt. Kleurt je urine donker of plas je 

minder dan gewoonlijk? Dan drink je te weinig. 
 Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Je lichaam verliest sneller vocht als 

je alcohol drinkt. En gesuikerde dranken neem je minder snel op.  

EEN KOELE WONING  

 Zet ramen open zodra het buiten koeler is dan binnen. 
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Spreuken 
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Een extraatje  
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Quiz 
 
De winnaar van de quiz van mei is  Vic Van Loy Proficiat! Hij zal een traktatie 
mogen verwachten! 
 
Quiz juni: Vul onderstaand liedje aan … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Werd Zomer 

 

Het leek al zomer, toch was het pas eind 

mei 

Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet 

meer ………………………….. 

M'n vrienden kwamen langs, maar ik 

wilde alleen 

aan het strand wat wandelen, 

zomaar nergens heen 

 

Toen zag ik jouw 

Je riep me met je ogen, 

Ik keek je aan, en kreeg een vreemd 

………………….. 

Want ik begreep wat jij me wilde vragen, 

kom dichterbij me 

 

Ik was zestien, en jij was ……………..  

En van de …………………  wist ik nog 

niet veel, 

maar ik begreep wat jij me wilde zeggen 

Ik was geen ………………  meer; 

En het werd zomer 

 

Je was zo vrij, ik vond het eerst een 

beetje raar 

Je droeg niet anders dan je lange blonde 

haar 

 

 

Ik was verlegen, en wist niet wat te doen 

ik stond daar maar te kijken, 

oh wat voelde ik me groen 

Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen 

Je bent zo ………………………  nog, en 

weet niet wat je moet 

wees maar niet bang, de nacht zal het je 

leren 

kom dichterbij me 

 

we liepen samen 

verder langs het strand 

en als een ………………………...  pakte 

ik je hand 

maar als een ………………………...  

zag ik de zon weer opgaan 

en het werd zomer (2x) 

 

Het werd zomer 

voor het eerst in heel m'n leven 

Het werd zomer 

De allereerste keer 

en ik was een man toen de 

………………..  weer opkwam 

en het werd zomer 

 

Toen was het zomer 
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Naam bewoner: ……………………………. 

Schiftingsvraag: Hoeveel familieleden kunnen er per 

week op bezoek komen tijdens onze raam/tuin contacten 

en binnen bezoeken ( tel deze op )? …………. 
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