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Beste bewoners/naasten/medewerkers 

 

Over twee weken is het zover, dan openen we het eerste vernieuwde gedeelte van wzc Het 

Hof. Op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping zijn dan telkens 9 eenpersoonskamers en 2 

appartementen afgewerkt.  
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      STRAATZIJDE 

 

FASE 1         FASE 3            FASE 2 

Afgerond eind mei 2021. 
Bewoners verhuizen op 

1 en 2 juni. 

De laatste fase zal +/-  
begin 2022 van start gaan. 
Voorbereidingen starten 

reeds in het najaar. 

Stofwanden worden 12 juni 
2021 geplaatst. Op 14 juni 

begint men de sloopwerken. 

 

Praktische tips/afspraken voor bewoners die verhuizen: 

 

➢ Van de meeste bewoners die verhuizen, ontvingen we reeds een plannetje met de 

nieuwe kamerschikking. Deze zullen we ophangen aan de nieuwe kamers, zodat het 

verhuisteam weet waar men welke meubels dient te plaatsen.  
 

➢ Label alle meubels/dozen die mee verhuisd worden duidelijk met de voorziene 

gekleurde etiketten.  

Als u zelf tape en/of een alcoholstift kan meebrengen, mag dit zeker.  
 

➢ Indien u naar een vernieuwde kamer verhuist, zal u deze in het weekend van 29-30 mei 

kunnen betreden. Zo hoeft u eventueel bepaalde kledij niet in dozen in te pakken, maar 

kan u deze rechtstreeks in de nieuwe kast hangen.  
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Er zal een medewerker aanwezig zijn aan de receptie op 29 en 30 mei tussen 10u en 14u 

voor vragen, benodigdheden of het bekomen van de sleutel van de nieuwe kamer.  
 

➢ Voorzie een gelabelde zak/doos als ‘handbagage’ voor zaken die u kort voor/tijdens/na 

de verhuis nodig heeft: bv. nachtkledij, tandenborstel, portefeuille, bril,… 
 

➢ Meubels die niet mee verhuisd worden, blijven op de oude kamer staan. Uw 

mantelzorger kan deze tot 9 juni ophalen.  

Als het u zou helpen dat de verhuisfirma deze op de verhuisdag met de verhuislift op het 

gelijkvloers plaatst, laat het ons dan zeker ten laatste op 30 mei weten 

(veerle.bogaert@samenouder.be).  

We bekeken enkele opties om georganiseerd meubels door bv. de kringloopwinkel te 

laten ophalen, maar tot op heden hebben we hier geen oplossing voor gevonden. Alle 

stockageplaatsen zijn volzet omwille van Covid-19. 
 

➢ Voor de betrokken bewoners zal een overzicht bijgevoegd worden welke maaltijd zij op 

de verhuisdag in de cafetaria nuttigen + het uur vanaf wanneer een of twee 

mantelzorgers kunnen helpen bij het uitpakken in de nieuwe kamer.  
 

➢ Ondanks langlopende communicatie met Telenet, liet men weten de overschakeling van 

televisie pas op 3 juni ingepland te hebben. We proberen deze datum te vervroegen, 

maar houden rekening met een optie om een cinemamoment te organiseren op de 

verhuisdagen als de aansluiting niet tijdig in orde komt.  

➢ De overschakeling van telefonie door Proximus gaat door op 31 mei.  
 

➢ Door de aanschaf van nieuwe elektrische bedden, mogen er een aantal manuele 

hoog/laagbedden gratis weg. Heeft u interesse, laat het dan spoedig weten.  

 

De cafetariawerking: 

Vanaf 7 juni willen we voorzichtig onze cafetariawerking terug opstarten, als de 

coronacijfers het toelaten. Onze planning is als volgt: 

➢ We openen twee dagen per week: op maandag en vrijdag tussen 15u en 17u.  

➢ U zit bij voorkeur op het terras met maximum 4 personen per tafel (inclusief bewoner). 

Indien men toch binnen zit, worden in totaal maximum 18 personen toegelaten volgens 

het aantal vierkante meters. De deuren blijven steeds open voor voldoende ventilatie.  

➢ Men draagt steeds een mondmasker bij verplaatsingen.  

 

U kan ons zoals steeds aanspreken over bezorgdheden en vragen betreffende de 

verbouwingen (veerle.bogaert@samenouder.be).  
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De afdelingsnamen: 

De bewoners hebben gekozen, de nieuwe afdelingsnamen worden… 

gelijkvloers: waterlelie 

 
1e verdieping: boshyacint 

 
2e verdieping: klaproos 

 
3e verdieping: goudsbloem 

 
4e verdieping: hortensia 

 
 

5e verdieping: deze zal na de verbouwingswerken niet meer in gebruik zijn. 

 

De cafetaria wordt ‘orangerie’. 

 

Onze begeleider wonen en leven Kristien voorziet een logo per afdeling. Deze worden 

verwerkt op de naambordjes aan de kamerdeuren en sleutelhangers van de kamersleutels. 

Als fase 3 wordt opgeleverd, zoeken we naar bijpassende posters om de ingangen sfeervol 

te maken.  


