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Beperkt bezoek in woon-zorgcentrum Egmont
nadat drie bewoners positief testten op corona
ZOTTEGEM

De stad Zottegem en de directie van wzc Egmont hebben beslist om de bezoekregeling in het woon-zorgcentrum te beperken nadat
drie bewoners positief testten op corona. De drie stellen het goed en werden in
quarantaine geplaatst.

OUDENAARDE/EINE

Bewoners Scheldekant
testen negatief: bezoek opnieuw mogelijk
De testresultaten van de bewoners in het OCMW-woonzorgcentrum Scheldekant in
de Kanunnikenstraat in Eine,
afdeling Bergen op Zoom, zijn
gunstig. Alle bewoners testten
negatief. Bezoek is opnieuw
mogelijk, behalve op de afdeling Bergen op Zoom. “Die afdeling houden we deze week
nog gesloten voor bezoek. We
wachten nog op de verdere resultaten van alle medewerkers
en willen uit veiligheidsoverwegingen de komende dagen
verder monitoren op symptomen”, klinkt het. Het voorbije
weekend kwam aan het licht
dat een personeelslid van het
woonzorgcentrum positief
testte op corona. Daarom
werd beslist om meteen alle
bewoners en personeelsleden
die met de persoon in contact
kwamen, te testen. In afwachting op de resultaten sloot wzc
Scheldekant de deuren voor
bezoekers. (pd)

“De positieve gevallen kwamen
aan het licht bij een reeks preventieve testen”, licht burgemeester Jenne De Potter toe.
Hij benadrukt dat de drie het
goed stellen. “Ze zijn niet ziek
en vertonen geen symptomen.
Ze werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en krijgen uiteraard alle nodige zorgen toegediend. De preventieve corona-

testen
die
we
onlangs
opstartten, worden verder uitgebreid naar alle bewoners en
medewerkers, zowel in zorg- als
ondersteunende functies. We
berichten hierover zodra de resultaten bekend zijn.”
De bewoners verbleven in de
cluster ‘Velzeke’ en de cluster
‘Erwetegem’, waardoor werd beslist om de bezoekregeling in

deze afdelingen met onmiddellijke ingang op te schorten.
“Daarnaast wordt vandaag (gisteren, nvdr.) ook preventief opnieuw een aparte Covid-19 afdeling opgestart”, zegt burgemeester De Potter. “De besmette
bewoners zijn gelukkig niet
ziek, maar we nemen geen enkel
risico en willen klaar staan in
het geval de situatie verergert.”
De situatie in het woon-zorgcentrum wordt op de voet opgevolgd in nauw overleg met de
zogenaamde CRA - Coördinerend en Raadgevend Arts - en
eventueel volgen er extra maat-

regelen. “We beseffen bijzonder
goed dat de nood aan bezoek
groot is. Maar we kunnen geen
enkel risico nemen”, benadrukt
schepen Peter Vansintjan
(CD&V). “We evalueren dagelijks of bijkomende maatregelen
nodig zijn, en vanaf wanneer bezoek weer veilig mogelijk is. We
berichten steeds zodra iets beslist wordt of wijzigt. Ondertussen roep ik samen met de burgemeester op alle opgelegde regels
te volgen en respecteren. Niet
omdat we dit leuk vinden, maar
omdat het helaas niet anders
meer kan.” (dvp)

OCMW-dienstencentrum De Vesting start met vrijwilligers ‘telefooncirkel’ op

Dagelijks telefoontje om eenzaamheid te
doorbreken: “Hallo, hoe gaat het met jou?”

BRAKEL

Het schepencollege besliste
woensdag dat de gemeentelijke sporthal en het gemeentelijk zwembad vanaf donderdag
29 oktober sluiten. Daarmee
sluit Brakel zijn sporthal en
zwembad een dag vroeger dan
de Vlaamse Regering oplegt.
De gemeentelijke lokalen zijn
al sedert maandag gesloten.
Bijeenkomsten van adviesraden gebeuren enkel nog digitaal. Events georganiseerd
door de gemeente en adviesraden worden geschrapt. Al deze
maatregelen zijn erop gericht
om het aantal fysieke interacties (met potentiële besmetting) te voorkomen. Dit alles
komt bovenop het eerdere besluit van de burgemeester dat
een verbod op jeugdvoetbal
heeft ingesteld (U6-U17) tot
en met 8 november. (edp)
SINT-MARIA-LIERDE

Film Torpedo
uitgesteld
De filmvoorstelling Torpedo
die de gemeente Lierde op
dinsdag 10 november geprogrammeerd had, wordt voor
onbepaalde tijd uitgesteld wegens corona. (edp)

PDV

Sporthal en zwembad
vandaag al dicht
Buurtwerkster Elyne Secember, schepen Mathieu Mas, medewerker Andries Rogge en coördinator Johanna Vande Populiere stellen ‘de telefooncirkel’ voor.

OUDENAARDE

In deze moeilijke coronatijd de eenzaamheid doorbreken. Dat is het opzet
van ‘telefooncirkels’, een
initiatief dat door het Lokaal Dienstencentrum De
Vesting van het OCMW
van Oudenaarde wordt
opgestart.
PAUL DARRAGAS

“Het opbellen van de 80plussers tijdens de lockdown
in het voorjaar werd bijzonder gewaardeerd”, vertelt Johanna Vande Populiere, centrumleider van het Lokaal
Dienstencentrum De Vesting
in de Meerspoort in Oudenaarde. “Daarom gaan we nu
van start met een zogenaamde ‘telefooncirkel’, waarbij
vrijwilligers dagelijks mensen zullen opbellen.”
“Dit nieuwe initiatief is bedoeld voor iedereen die wenst
deel te nemen. De medewerkers van De Vesting worden

ingeschakeld bij eventuele
zorgvragen. ‘Hallo, hoe gaat
het met jou?’, is een eenvoudige vraag, maar voor sommige mensen is het een onmisbaar begin van de dag. Via een
telefooncirkel houden ze contact. Dat is niet alleen gezellig, maar het geeft ook een
veilig gevoel.”

4.756 alleenstaanden
“Steeds meer mensen wonen
alleen”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas
(CD&V). “Oudenaarde telt
31.714 inwoners, onder wie
liefst 4.756 alleenstaanden:
47 procent mannen en 53
procent vrouwen. Ongeveer
één op de vijf, of 18 procent,
van de volwassenen in Oudenaarde woont dus alleen. 125
alleenstaanden zijn jonger
dan 25 jaar. Bij de 65-plussers
tellen we 1.948 alleenstaanden, van wie er 836 ouder zijn
dan 80 jaar. We hebben in
Oudenaarde zelfs nog zes

JOHANNA VANDE
POPULIERE
COÖRDINATOR DE VESTING

“Even vragen hoe
het gaat, is voor
sommige mensen
een onmisbaar
begin van de dag”
vrouwelijke eeuwelingen die
alleen wonen. De oudste is
102 jaar.”
“We proberen met tal van
bestaande en nieuwe initiatieven, zoals de telefooncirkel, de eenzaamheid te doorbreken”, vervolgt Mas. “Dat
geldt voor alle leeftijdsgroepen van onze inwoners. In andere gemeenten bewees de telefooncirkel al zijn nut. Het
geeft mensen een veilig gevoel als ze ’s morgens gebeld
worden. Een kort gesprekje,
vragen of het goed gaat. Dat is

het. Maar het staat hen natuurlijk vrij om later op de
dag nog even terug te bellen,
gewoon voor de gezelligheid.”

Cirkel rond houden
Elyne Secember, buurtwerker van De Vesting, licht de
werking van de telefooncirkel
toe. “Het principe is eenvoudig: een vrijwilliger belt op
een afgesproken tijdstip een
deelnemer, die op zijn of haar
beurt de volgende deelnemer
belt. De laatste in de rij neemt
weer contact op met de vrijwilliger.”
“Het is mijn taak om de cirkel rond te houden”, zegt Secember. “Zodra de cirkel onderbreekt, nemen we contact
op met de gemiste deelnemer.
Wie wil deelnemen aan de
telefooncirkel van De Vesting
of wie iemand kent voor wie
dit een grote meerwaarde zou
zijn, kan De Vesting contacteren via 055-46.06.80 of devesting@oudenaarde.be

