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Nieuwsbrief WZC ‘t Heuverveld  – 19 januari 2021 
                   
 

Beste familie, mantelzorger,  

Met een klein hart ondergingen we voorbije vrijdag 15 januari opnieuw een test.   Alle bewoners van 

verdieping 0 testten negatief.  Een pak van ons hart, al onze moeite, onze inzet wordt beloond.  Eén 

medewerker is bijkomend positief getest maar heeft gelukkig geen symptomen.    

1. De cohortzone  

Momenteel zijn er nog 2 cohortzones namelijk afdeling 1 en 2.  Voor een aantal bewoners  is de 

“besmettelijke periode “ voorbij.  Omdat dit nog niet voor iedereen zo is, is het noodzakelijk dat wij 

de quarantaine deze week behouden.  Maandag 25 januari zullen de meeste bewoners terug naar 

hun eigen kamer verhuizen.  

 

 

 

 

2. Bezoek afdeling VERDIEPING 0 

In afwachting van de vaccinatie starten we het bezoek voorzichtig op. 

Wie kan op bezoek komen?   

Enkel de geregistreerde mantelzorger. 

Wanneer? 

Woensdag 20 en 27 januari voorzien we een bezoekmoment tussen 16 en 17u. 

Omwille van verhoogde waakzaamheid voorzien we de bezoekmomenten in de leefruimte achter 

een plexischerm.   Op andere tijdstippen kan u uiteraard nog steeds een raambezoek brengen. 

 

 

 

Mag ik vragen om even snel een mailtje terug te sturen, of we u mogen verwachten?  Dit maakt het 

voor ons makkelijker te organiseren: melissa.cornelis@samenouder.be of 

lieven.dhaese@samenouder.be.  

 

WAS EN BOODSCHAPPEN: 

Komt  u graag was brengen of meenemen  dan is dit mogelijk op woensdag  20 en 

vrijdag 22 januari tussen 15u en 17u. Ook de boodschappen kunnen dan afgeleverd 

worden. 

WAS EN BOODSCHAPPEN: 

Was en/of boodschappen kunnen ook op 20 en 27 januari opgehaald / gebracht 

worden. 

De ingang is nog steeds aan de achterzijde van het gebouw. 
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3. Vaccinatie 

We zijn ook verheugd want als alles verder goed verloopt worden dinsdagnamiddag 26 januari alle 

bewoners en medewerkers voor de eerste maal gevaccineerd.   Het tweede vaccin zal toegediend 

worden op 16 februari 2021. 

 

Wij willen jullie uitdrukkelijk bedanken voor het begrip en het geduld en voor de vele bemoedigende 

woorden en gebaren. 

We blijven er samen voor gaan.  Nog even doorbijten nu,  de vaccinatie is een grote én belangrijke 

stap om het licht op het eind van de tunnel te kunnen zien en samen uit te kijken naar een nieuw 

normaal. 

Aarzel niet mij te contacteren bij vragen of onduidelijkheden. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke  a.i. 

 

 

Wij hopen spoedig het bezoek voor de overige afdelingen op te starten.  Wij voorzien de 

opstart voor : 

• Verdieping 1: 28 januari 2021 

• Verdieping 2: 29 januari 2021 


