
 
Persbericht 10/06/2020 

 
 
Vooraf 
 
Zorgband Leie en Schelde baat vijf woonzorgcentra, verschillende lokale dienstencentra, 
dagverzorgingscentra en assistentieflats uit in de rand van Gent. De organisatie heeft heel wat 
thuiszorgdiensten, die actief zijn bij kwetsbare doelgroepen in Laarne, Destelbergen, Merelbeke en 
Nazareth. Voorheen werden deze diensten door OCMW besturen en de Provincie Oost Vlaanderen 
uitgebaat. 
 
Status  

 
Naar analogie met de versoepeling van de maatregelen tegen Corona wordt in de woonzorgcentra de 
bezoekersregeling aangepast vanaf 10 juni.  In de vijf woonzorgcentra is vanaf die dag bezoek door 2 
personen toegestaan.  We stappen daarbij af van de beperking dat steeds dezelfde personen op 
bezoek kunnen komen.  Ook de cafétaria opent voor de bewoners en hun bezoek zijn deuren. De 
cafétaria openstellen voor de buurt zal in een volgende fase gebeuren.  In het woonzorgcentrum het 
Lindeken in Merelbeke houden we de cafétaria voorlopig gesloten, temeer de verhuis naar de 
nieuwbouw het Berkenhof voor de deur staat.   
 
Het bezoek blijft op afspraak en is ook in deze fase enkel mogelijk op weekdagen. Bezoek op de kamer 
wordt vooralsnog niet toegestaan om teveel vermenging en kruising van bezoekers en bewoners te 
vermijden.  
 
De verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum Berkenhof in Merelbeke nadert vlug.  In aanloop naar 
de verhuis op 23 juni worden bezoeken georganiseerd om de bewoners en hun familie uitgebreid 
kennis te laten maken met hun nieuwe omgeving.  Achter de schermen worden de laatste 
voorbereidingen gemaakt om alles gestroomlijnd te laten verlopen. 
 
Heel binnenkort openen de lokale dienstencentra hun deuren voor groepsactiviteiten.  En op 
donderdag 11 juni opent het Buurtrestaurant ’t Binnenhof in Laarne zijn deuren, op 15 juni is De 
Reinaert in Destelbergen aan de beurt en De Merelaar in Merelbeke gaat van start op 22 juni.  Deze 
laatste nadat het dagverzorgingcentrum verhuisd is naar het nieuwe Berkenhof. 
 
Uiteraard is hier bijzondere aandacht voor het respecteren van de basis hygiënemaatregelen.  Vooral 
de afstandsregels leggen een beperking op zodat zeker in deze fase niet op volle capaciteit kan gewerkt 
worden.  Deze week mogen de trouwe bezoekers van de lokale dienstencentra en de buurtrestaurants 
een telefoon verwachten van onze medewerkers.  Op die manier kunnen vraag en het aanbod op 
mekaar afgestemd worden. 
 


