
Beste huurder, 

 

We laten de vakantie en de zomer alweer een beetje achter ons en het nieuwe 

schooljaar is gestart. Zoals beloofd bezorgen we jou onze derde infobrief rond corona. We 

kunnen gelukkig melden dat hier en daar wat versoepelingen zijn ingevoerd maar het gevaar 

is nog niet helemaal weg. We hopen samen met jou dat het dankzij alle inspanningen de 

goede kant blijft uitgaan! 

Voor het onderwijs werden draaiboeken opgemaakt en elke school informeerde de ouders en 

leerlingen rond de maatregelen waarmee je rekening moet houden. We sommen de 

belangrijkste richtlijnen op:  

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

• Blijf niet praten met andere ouders aan de schoolpoort en hou afstand. 

• Moet je kind een mondmasker dragen? Moedig het aan om het juist te dragen.   

• Voorzie een afsluitbaar plastic zakje zodat je kind het mondmasker veilig kan 

opbergen tijdens bijvoorbeeld de lunch. 

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. In het secundair onderwijs 

moet je kind ook afstand houden van de andere kinderen. 

• Zorg ervoor dat je kind de handen wast bij thuiskomst van school.   

• Voelt je kind zich niet goed? Laat het kind thuis en verwittig de huisarts en de school.  

 

Elke school werkt vanaf september met kleuren. Er zijn 4 mogelijke pandemie-niveaus: van nul 

risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico 

(niveau rood). Elke school start op niveau geel.  

 

Je kind mag niet zonder gegronde reden thuishouden van school, tenzij je kind bv in 

quarantaine moet, je kind langdurig ziek is en/of tot de risicogroep behoort. 

Je vindt alle informatie terug via: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders  

 

MONDMASKER 

Een mondmasker dragen is niet fijn, maar wel nodig om onszelf en onze naasten te 

beschermen. In vele gemeenten is het zelfs verplicht om een mondmasker op straat te 

dragen. Je moet in elke gemeente altijd een mondmasker bij hebben zodat je het kan 

opzetten bij meer drukte of mensen rond jou.  

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#wat-doe-je-als-kind-tot-risicogroep-behoort
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Wichelen:  

Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen: 

• Op een openbaar domein, in een straal van 50 meter rond de scholen en op de 

scholen zelf, alsook in de gemeentelijke (buitenschoolse) opvang 

• In de wachtzone voor de veerboot tussen het dorp van Schellebelle en Aard 

• Op het containerpark 

• In de woonzorgcentra Molenkouter en den Anker 

• Indien vanwege tijdelijke drukte de veilige afstand van 1,5m tussen personen niet 

meer gegarandeerd kan worden 

 

Wetteren  

Op alle publiek toegankelijke plaatsen (straten, parkjes, pleinen, publieke gebouwen) moet 

iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen. Dat geldt ook in de directe omgeving 

van winkels en hun parkings en op het recyclagepark.  

Laarne 

Draag een mondmasker in de plaatsen waar het verplicht is (bv. op het werk als je geen      

1,5 m afstand kan houden, bij de kapper, in de winkels en winkelcentra, in gebedshuizen) en 

op drukke openbare plaatsen.  

Kijk altijd eens op de website van de gemeente om na te gaan welke maatregelen gelden.   

Mondmaskers zijn niet verplicht: wanneer je je verplaatst met de auto, motor of fiets. Wie 

loopt of jogt. Wie zware fysieke inspanningen doet tijdens werkzaamheden en mondmasker 

bij te hebben.  

 

Draag het juiste mondmasker én draag het masker correct! 

 

  



ALLEEN een mondmasker dragen is niet voldoende, samen met onderstaande 

veiligheidstips kan het virus onder controle gehouden worden: 

 

- Hou min. 1.5m afstand. 

- Nies en hoest altijd in je elleboog. 

- Ga niet buiten, winkelen of werken bij het kleinste teken van ziekte (keelpijn, hoest, 

verkoudheid,…). 

- Was regelmatig je handen en ontsmet ze zo vaak je kan. 

- Spreek mensen aan die zich niet aan de regels houden. 

- Geef je contactgegevens door in cafés of restaurants.  

 

 

 
CONTACTGEGEVENS SVK 

  

- Het SVK is telefonisch te bereiken van maandag tot vrijdag van 8u -12u en van 

12u30 tot 16u op het nummer 052/423380 

 

- Er is nog steeds geen vrije permanentie op dinsdag en donderdag. Je kan enkel 

langskomen na afspraak! 

 

Je kan alle medewerkers rechtstreeks bereiken:  

Huurbegeleiders: 

• Jessica.de.vos@svk-lww.be - 0474 16 01 66 (9u – 16u - niet op 

woensdag) 

• stefanie.lierman@svk-lww.be - 0478 68 06 69 (9u – 16u - niet op 

woensdag) 

• huurbegeleider@svk-lww.be (Anja) - 0474 16 04 99  

 

Technisch: 

▪ technisch@svk-lww.be (Kenneth) 

Administratie: 

▪ boekhouding@svk-lww.be (Geoffrey) 

▪ Kris.minnaert@svk-lww.be 

Coördinator:  

▪ Jenny.oosterlinck@svk-lww.be 

Je kan ook altijd mailen naar info@svk-lww.be 

 

- Bezoek regelmatig de website www.svk-lww.be of facebookpagina (svk-lww). Je 

vindt er alle updates met betrekking tot de dienstverlening terug. Je kan er ook 

steeds terecht voor info omtrent corona, tips en maatregelen die moeten genomen 

worden.  
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HUISBEZOEKEN EN HERSTELLINGEN OF CONTROLE 

Blijf rekening houden met onderstaande richtijnen: 

• Draag een mondmasker bij een huisbezoek en hou voldoende afstand. 

• Enkel wie effectief in de woning woont, mag aanwezig zijn tijdens het bezoek. Heb je 

bezoek? Vraag dan dat ze even buiten gaan of in een andere ruimte wachten.  

• Beperk het aantal gezinsleden in dezelfde ruimte tot max. 2. 

• Laat de technisch medewerker zoveel mogelijk alleen werken. 

• De technisch medewerker en onze huurbegeleiders zullen een mondmasker dragen  

• Het bezoek van de huurbegeleider wordt beperkt tot max. 30min. De Technisch 

medewerker werkt uiteraard tot de herstelling in orde is.  

• Heb je lichte of zwaardere symptomen, verwittig dan altijd VOORAF zodat een nieuwe 

afspraak kan worden gemaakt. 

• Indien de technisch medewerker of huurbegeleider vaststelt dat je symptomen hebt, 

gaat de afspraak niet door.  

• Zit je door omstandigheden in quarantaine, verwittig ook dan de SVK medewerker.  

 

 

 

 
 
 

WAT MOET JE DOEN ALS JE ZIEK BENT:    
 
Heb je koorts (38° en meer) en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)? 

 

• Blijf thuis.  

• Neem telefonisch contact op met je huisarts. Hij/zij zal oordelen of een test afnemen 

nodig is.  

• Heb je andere klachten die niets met het virus te maken hebben, neem ook dan 

telefonisch contact op met je huisarts om een afspraak te maken. Blijf niet lopen met 

klachten! 


