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O- & Z-werking in Coronatijden 

 

Het zal jullie niet verwonderen als ik schrijf dat COVID-19 ook een serieuze kink in de kabel teweeg 

bracht bij onze O- & Z-werking. 

2020 was nochtans goed gestart, met een druk bijgewoonde jaarvergadering en een 6-tal nieuwe 

vrijwilligers. 

Er werden al enkele bezoeken afgelegd, verslagen met enthousiaste verhalen ingestuurd en toen, 

begin maart … kwam de lockdown. We mochten ons kot niet meer uit. En we mochten andermans 

kot niet meer in.   

In de woonzorgcentra werd zelfs alle bezoek verboden. Elke dag kregen we angstaanjagende cijfers 

te horen over besmettingen, mensen op intensieve verzorging, overlijdens in grote eenzaamheid. 

We vonden dat vreselijk.  

Wij bleven echter niet bij de pakken zitten. 

Het bestuur besloot om aan al onze rusthuisbewoners een kaartje met Paaswensen te zenden. Via een 

telefoontje of via e-mail zijn er wel contacten tussen onze oudere leden en hun bezoekers. Zo’n 

contact is deugddoend 

Toen de maatregelen in juni versoepelden, togen opnieuw een aantal mensen op pad. Maar eind juli 

kwam er al gauw een eind aan: de besmettingen stegen terug en we kregen strengere maatregelen 

opgelegd. De bubbel van 5 nietwaar! 

Opnieuw werden de bezoeken on hold gezet. Sommige bezoekers waren vindingrijk: zij gingen bij de 

mensen tot op de stoep en gaven het geschenkje af, of zij bezorgden het aan de receptie van het 

WZC. 

In augustus vierden we ons 100-jarig lid, Arthur Coppens, van op afstand uiteraard. Dat verslag en 

enkele foto’s kunnen jullie bekijken op de website. Begin dit jaar feestten we al met onze 

eeuwelinge, Gabrielle Eyckmans, wwe Draps. 

We vergeten onze ouderen dus zeker niet. Zoals voorheen sturen we, rond hun verjaardag, een 

felicitatiekaartje naar al de leden en partners van 80 jaar, 85 jaar en ouder. 

 

Graag laat ik jullie mee genieten van het verhaal van een nieuwe bezoekster aan een collega die 80 

werd in 2020 .  
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Morgen zaterdag 20/6/2020 wordt Jeannine Spruyt Wed.Hanssens Raymond (kantoordirecteur Machelen 

geweest) 80 jaar. 

 Hip Hip Hip HOERA! 

Mijn afspraak met Jeannine is vorige dinsdag heel goed verlopen. We hebben genoten en veel gebabbeld van 

vroeger toen onze mannen nog in de bank werkten. En over hoe het nu allemaal is, over onze kinderen en nog 

van alles en nog wat.  Superleuk en de tijd is voorbij gevlogen. 

Het citatenboekje 80 jaar, de babelutten en kleinere Champagne fles vond ze geweldig. Allée ikke content ;o) 

Ik heb haar wel gezegd dat 80 jaar een uitzondering is, voor mij een eerste bezoek is aan haar en het daarom 

voor mijn part een beetje meer mocht zijn. 

… 

Volgens het ons allebei uitkomt ga ik haar nog eens bezoeken, maar dat zal in het latere najaar worden, heb 

ik gezegd. 

Bijgevoegde foto's heb ik via dochter Ingrid aan Jeannine bezorgd. Indien dat gedaan wordt van aan te 

kondigen aan de KBC seniorenclub dat ze 80 jaar werd?, mag er een van de schoonste foto daarvoor genomen 

worden. Rare zin;o) Sorry! 

 

Ziezo, dat was het! Houd het veilig en gezond en hopelijk tot binnenkort tot weerziens bij een KBC activiteit ;o) 

Lieve 

 

 

   

Voorlopig kunnen we alleen maar afwachten, de maatregelen opgelegd door de Nationale 

Veiligheidsraad strikt opvolgen, voorzichtig zijn en zo onszelf en anderen beschermen. We houden 

de moed erin. 

Lees bij gelegenheid de geactualiseerde info van onze werking nog eens na op de website.  

We hopen op betere tijden waarin we elkaar opnieuw kunnen bezoeken. 

Hou jullie goed! 

Chris 

Coördinator O- & Z- werking  


