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NIEUWS VAN DEN DUMBERG
Beste familieleden, vrijwilligers, vrienden …
Eerst en vooral hopen wij dat alles goed gaat met
jullie. Dat iedereen in goede gezondheid verkeert, en
dat er de nodige hulp en ondersteuning is waar
nodig. Want onze bezorgdheid gaat uiteraard ook
naar jullie uit!
In deze sombere periode willen we jullie wat
positieve energie sturen door het reilen en zeilen in
ons woonzorgcentrum te delen, gedurende heel het
coronagebeuren.
Ondanks al onze goede zorgen hier, is en blijft het
gemis bij onze bewoners naar familie en vrienden
uiteraard groot. Maar ook omgekeerd is er gemis en
daar proberen we ook zoveel mogelijk aandacht aan
te schenken.

Zo zouden we proberen wekelijks een nieuwsbrief te
verzenden, met daarin leuke foto’s en ‘nieuwtjes’
vanop Den Dumberg.
Want zeg nu zelf, het coronavirus mag ons toch niet
weerhouden om een glimlach op ons gezicht te
toveren en elkaar vanop afstand veel liefde en
vriendschap te geven.
Ons doel is om zo iedereen wat op te vrolijken.
Veel lees- en kijkplezier!

AY CARAMBA, AY CORONA

Zoals elke week, willen we jullie ook deze week bedanken voor alles.
Voor al het lekkers, al de lieve en aanmoedigende woorden, jullie geduld en begrip.
Al 8 weken lang geven we het beste van onszelf, en dit zullen we blijven doen voor onze lieve bewoners …
Soms zijn er niet veel woorden nodig, of soms zijn er gewoon geen …
Stiekem denk ik dan, een dikke knuffel zou nu welkom zijn.
EN AAN AL DIE LIEVE MAMA’S EEN HEEL ERG FIJNE MOEDERDAG ZONDAG!
Veel liefs,
Tinne

Hou ons zeker in de gaten! Je kan ons volgen via volgende kanalen:
Facebook: WZS Den Dumberg
Instagram: wzs_den_dumberg
V.U. Katrien Vanderlinden – Groenendaalsesteenweg 32 1560 Hoeilaart

ZWAAIMOMENT

En we blijven hier zwaaien. Elkaar eventjes zien door het raam, geeft iedere keer nieuwe moed en energie.
We blijven genieten van dit korte, maar fijne momentje!

Het is er duidelijk aan te zien dat iedereen genoten heeft van het blijde weerzien! Weliswaar niet op de
gebruikelijke manier, maar laat ons zeggen dat het beter is dan elkaar niet te zien.
Volgende week zal het zwaaimoment doorgaan op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei.
Om alles vlot te laten verlopen, zouden we graag met nadruk willen vragen om de uren te respecteren
en NIET voor je kwartier te komen!!
Aangezien we van de overheid nog steeds niet mogen ‘groeperen’ blijven we de bezoeken spreiden.
Kijk goed in onderstaande tabel welk zwaaimoment (voormiddag of namiddag) op welke dag plaats zal vinden.

OM ORGANISATORISCHE REDENEN NEMEN WIJ DE DAG ZELF VAN HET ZWAAIMOMENT
GEEN INSCHRIJVINGEN MEER AAN!
DE DEFINITIEVE PLANNING WORDT OPGEMAAKT ÉÉN DAG VOOR HET ZWAAIMOMENT
ZAL PLAATSVINDEN.

DONDERDAG 14 MEI (namiddag) - VRIJDAG 15 MEI (namiddag)

Zwaaimoment voormiddag: Tussen 10u00 – 11u25

Zwaaimoment namiddag: Tussen 13u30 – 15u25

10.00 – 10u15

13u30 – 13u45

10u20 – 10u35

13u50 – 14u05

10u40 – 11u05

14u10 – 14u25

11u10 – 11u25

14u30 – 14u45
14u50 – 15u05
15u10 – 15u25
15u30 – 15u45

INSCHRIJVEN KAN ALS VOLGT:
Mailen naar animatie@ocmw.hoeilaart.be
Ik/wij ben/zijn familie van (naam bewoner + afdeling) en kom/komen zwaaien tijdens (zwaaimoment VM/NM)
tussen (tijdsblok).
!! Let wel op wanneer een bepaald kwartier volzet is, zullen wij u contacteren om eventueel een ander tijdstip
af te spreken.

ONDERTUSSEN ZITTEN WIJ NIET STIL

We worden hier nogal in de watten gelegd. Een handverzorging en mooi gelakte nagels, daar zeggen we geen
neen tegen.

Ook hier blijven we de jarigen vieren in coronatijden, met bubbels en lekkers uiteraard en steeds in goed
gezelschap… Santé!!

…

Zoals je ziet hebben we het hier nog steeds prima. Iedereen doet zo hard zijn best om het voor ons zo aangenaam
mogelijk te maken. Ze verwennen ons met allerlei lekkers: pannenkoeken, ijssalon, spek met eitjes … Ik denk dat
we na deze coronaperiode enkele kilootjes zwaarder zullen zijn. We vullen onze dagen met verschillende
activiteiten. Crea doen we nog steeds heel graag. Wat we ook heel graag doen is gewoon een beetje genieten van
het zonnetje op het terras. We werden ook muzikaal verwend, de accordeonist kwam ons verrassen met mooie
muziek op een zonnige dag deze week!

Eind april werden al onze personeelsleden getest op het COVID-19 virus. Dat is allemaal vlot verlopen dankzij de
goede zorgen van Saskia, onze coördinerend en raadgevend arts, en Katrien, onze arbeidsgeneesheer. Van de
109 afnames was er slechts één test positief. We waren blij met dit resultaat. Deze week werden ook al onze
bewoners getest op het COVID-19 virus. Alles is heel vlot en rustig verlopen dankzij onze CRA met 2 collegaartsen, ondersteund door de hoofdverpleegkundigen en administratief personeel. We wachten nu de resultaten af,
van zodra we meer nieuws hebben, houden we jullie zeker op de hoogte.
Onze bewoners en personeelsleden hebben dat allen goed gedaan!!
Ondertussen blijven we het goede werk verder zetten met de nodige beschermingsmaatregelen.

