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Beste bewoner, 

Beste familie, 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, waar plots alles minder vanzelfsprekend werd.  

Er zijn onmiskenbaar door alle partijen heel wat inspanningen geleverd om alles zo vlot en zo 

goed mogelijk te laten verlopen.  

De eindejaar periode is op komst, het einde van 2020 komt snel dichterbij, meestal is dit een 

periode om samen gezellig te vieren met vrienden en familie.  

We hebben steeds getracht een evenwicht te bewaren tussen veiligheid en kwaliteit van leven.  

Het virus blijft ernstig toeslaan in de maatschappij, via ons netwerk bereiken ons verhalen uit 

Oost en West Vlaanderen waaruit blijkt dat de COVID situatie in de woonzorgcentra alles 

behalve onder controle is. We willen het geluk dat we tot hiertoe hebben gehad niet nodeloos 

op de proef stellen. 

We willen met de feestdagen voor de deur onze voorzichtigheid dus niet laten varen en geen 

onnodige risico’s nemen. Daarom hebben we, na overleg met de CRA, beslist om de ‘Ten 

Kerselaere verlicht’ die deze week gepland stond uit te stellen naar een later te 

bepalen datum in 2021. Er zijn door de organisator van de kerststallenwandeling van Itegem 

10 kerststalletjes geplaatst op het domein langs onze wandelwegen. Deze blijven staan tot 

januari, dus wandel er zeker eens langs met de bewoner om deze kunstwerken te bewonderen.   

 

Wij bezorgen deze week aan jullie het programma met de activiteiten die gepland staan op de 

woningen tijdens de feestdagen.  

Samen met het beleidsteam overlopen we wekelijks de richtlijnen, vragen we advies aan de 

CRA en toetsen we dit ook af met enkele bewoners en familieleden. Elke beslissing wordt gewikt 

en gewogen en nemen we in het belang van de bewoners.  

Voor de komende periode hebben we samen beslist dat de huidige bezoekregeling ongewijzigd 

blijft :   

Bezoek 

- 1 vaste knuffelbezoeker per bewoner blijft zoals voorheen (zie nieuwsbrief 12/11/2020) 

- 2de vaste bezoeker die om de 2 weken mag gewisseld worden ipv wekelijks 

- Kom niet samen op bezoek, maar probeer het bezoek te verspreiden. Zo heeft de 

bewoner geniet meer van jullie bezoekjes 

- Beperk de bezoekers tot de nauwste familieleden (geen buren, neven, nichten, vrienden,  

- We vragen bij elk bezoek de afspraken te respecteren. (registreren, 

handhygiëne,(chirurgisch) mondneusmasker, afstand bewaren, bezoek vermijden bij 

symptomen). 

UITZONDERING  

- Voor volgende data : donderdag 24/12 en vrijdag 25/12 laten we uitzonderlijk het vaste 

knuffelcontact en de bijkomende vaste bezoeker tegelijkertijd toe op de kamer maar 

vragen wel om zeker het mondmasker op te houden. (richtlijnen vanuit de overheid 

stellen dat een alleenstaande op deze dagen ook uitzonderlijk 1 dicht contact en extra 

contact mogen ontvangen)  
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Wij vragen uitdrukkelijk 

- Voor de gezondheid van ALLE bewoners willen wij er nog eens op drukken om de 

MAATREGELEN goed na te leven. Zo kunnen onze bewoners bezoek blijven ontvangen!  

Hoewel we niet kunnen verbieden dat bewoners naar huis gaan met de feestdagen, raden we 

dit sterk af. Wanneer u toch deze keuze maakt, vragen we u met aandrang om de richtlijnen die 

buitenshuis gelden, na te leven. Ook hier kan er slechts gevierd worden in zeer beperkte kring!   

Wanneer de bewoner terugkeert naar Ten Kerselaere, vragen wij hem/haar 10 dagen in 

quarantaine te blijven op de kamer en op dag 7 zal er een test afgenomen worden. Dit om de 

veiligheid van andere bewoners  te kunnen garanderen. We weten  uit ervaring dat quarantaine 

niet evident is voor bewoners noch voor medewerkers. Neem deze overweging mee in uw 

keuze. Als u uw familielid mee naar huis zou nemen, vragen wij u om dit tijdig kenbaar te 

maken aan de teamverantwoordelijken zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.  

Net als jullie kijken we uit naar het vaccin. Bewoners en personeel van woonzorgcentra komen 

in fase 1A aan bod en we hopen dat de beloofde termijn ook effectief gerealiseerd kan worden. 

Hoewel dit een hoopvol perspectief biedt blijven we realistisch en zullen we onze inspanningen 

nog enige tijd moeten blijven volhouden.  

We willen u alvast bedanken voor het naleven van de bezoekregeling en de richtlijnen die door 

de overheid worden opgelegd. Wij wensen u ook een heel fijne Kerst – en Nieuwjaarsperiode en 

hopen dat we in 2021 de draad van het “normale” leven enigszins weer kunnen opnemen.  

 

Veerle Nys          Jos Desmedt 

Directeur                                                    CRA a.i. 
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