
 

 

Warme oproep: bewonerswas,  attenties, toegangsverbod voor externen en sociaal contact 

 

Dag allemaal,  

We appreciëren ten zeerste dat jullie de was van de bewoners regelmatig komen ophalen en terug 
brengen. Ook de vele hartverwarmende attenties die we reeds in ontvangst mochten nemen voor de 
bewoners en de collega’s appreciëren we enorm!  

De organisatie hierrond is vanaf vrijdag 3 april 2020 gewijzigd. Er wordt niets meer uitgewisseld aan 
de inkomhal van het woonzorgcentrum, maar wel via de garagepoort. Dit om contact tussen de 
bewoners en mensen van buitenaf zoveel mogelijk te vermijden.  

We vragen dan ook om het volgende te respecteren vanaf vrijdag 3 april 2020: 

Bewonerwas 

-Graag enkel tussen 14uur en 16uur de bewonerswas ophalen of terugbrengen. 

-Gelieve vooraf en vanaf 13uur te verwittigen indien u de was wenst te komen ophalen of terug 
brengen door te bellen op het onderstaande telefoonnummer:  

-Onthaal:  
 016 47 98 10 

Na verwittiging kan het personeel de was verzamelen en zetten we dit klaar aan het onthaal.  

-U belt aan naast de garagepoort, dus niet meer aan de inkomhal, waarbij we er voor zorgen dat de 
uitwisseling van de was kan plaatsvinden aan de garagepoort. Nadien bezorgen we dit graag aan de 
bewoner.  

Attenties 

-Attenties kunnen nog steeds elke dag afgegeven worden. Op weekdagen kan dit tussen 8uur30 en 
19uur. In het weekend kan dit tussen 8uur30 en 17uur.  

-U belt aan naast de garagepoort, dus niet meer aan de inkomhal, waarbij we de attenties graag 
aannemen en we deze met veel plezier bezorgen aan de bewoners en/ of de collega’s.  

 

Toegangsverbod voor externen op domein Keyhof 



 

Omwille van de nieuwe maatregelen zal er op korte termijn een toegangsverbod gelden voor externen 
tot het domein van Keyhof. Hiervoor zal bij de inkom van het domein de nodige signalisatie worden 
voorzien. Dit verbod geldt uiteraard niet voor jullie.  

Sociale contacten blijven stimuleren 

Verder blijven we sociaal contact stimuleren. Kom dus gerust nog langs  voor een zwaaimoment! We 
vragen hierbij wel om ten allen tijde 2 meter afstand te bewaren van de bewoners die jullie eventueel 
kruisen op het domein wanneer zij buiten genieten van een wandeling. 

Bij deze doen we ook graag via deze weg een warme oproep aan familie om filmpjes op te sturen met 
een leuke boodschap voor jullie familielid die in het woonzorgcentrum verblijft! Deze mogen 
opgestuurd worden naar volgend mailadres: info@keyhof.be Graag de naam van de bewoner 
vermelden. We tonen de filmpjes vervolgens met veel plezier aan de bewoner in kwestie, dit via de 2 
geschonken Ipads (verder krijgt niemand deze filmpjes te zien)!   

 

Alvast hartelijk bedankt, 

Alexandra Carvignese 
Sociale dienst – WZC Keyhof 
016 47 98 11 

mailto:info@keyhof.be

