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Geachte bewoner 
Geachte familie 
 
 
 
Zoals u de afgelopen dagen in de media kon vernemen, is er een Britse Covid variant die 56% 
besmettelijker is. 
Momenteel hebben wij nog geen besmettingen in ons woonzorgcentrum.  
We wensen absoluut te vermijden dat er, voor de 2de vaccinatie, een besmetting zou plaatsvinden 
waardoor deze niet zou kunnen doorgaan op 2 februari. 
Daarom is er geen bezoek tot 9 februari. Deze beslissing werd genomen door alle woonzorgcentra binnen 
de eerstelijnszone Westkust en Polder. 
 
U kan contact blijven houden met uw familielid via onderstaande mogelijkheden. 
 

- Collect en GO moment tussen 14u – 16u 
Net zoals in de eerste lockdown voorzien wij een op- en afhaalmoment van de was (zie tabel 
hieronder) 
Indien u tijdelijk de was wil laten uitvoeren door de externe wasserij, kan u contact opnemen met 
de dienstverantwoordelijke. 
 

Dinsdag 26 januari 

 

- Zeebries (1ste) 
- Zeezicht (3de)  

 
 

Donderdag 28 januari 

 

- Duinroos (2de)  
- De Kelle (gelijkvloers)  
- Kykhill (4de ) 

Zaterdag 30 januari 

 

- Zeebries (1ste) 
- Zeezicht (3de) 

Dinsdag 2 februari 

 

- Duinroos (2de) 
- De Kelle (gelijkvloers) 
- Kykhill (4de)  

 

Donderdag 4 februari 

 

- Zeebries (1ste) 
- Zeezicht (3de)  

Zaterdag 6 februari 

 

- Duinroos (2de) 
- De Kelle (gelijkvloers)  
- Kykhill (4de) 

 
 

- Raambezoeken brasserie  tussen 14u – 16u 
Op onderstaande data zullen de bewoners van een specifieke dienst aanwezig zijn in de 
brasserie. 
Indien u dit wenst, kan u een kort bezoek brengen aan het raam.  
 

Dinsdag 26 januari 

- Zeezicht (3de)  
 

Donderdag 28 januari 

- Duinroos (2de)  

Dinsdag 2 februari 

- De Kelle (gelijkvloers) 
- Kykhill (4de) 

Donderdag 4 februari 

- Zeebries (1ste) 

 
- Skypen 

Op onderstaande momenten kan u skypen met uw familielid. 
Indien u een tijdstip wil reserveren, stuurt u een mail naar epa@sint-bernardus.be 
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De Kelle (gelijkvloers) - Geen specifiek tijdstip 
 

Zeebries (1ste) - Dinsdag 26 januari 
o 14u00-16u00 

- Vrijdag 29 januari 
o 14u00-16u00 

- Woensdag 3 februari  
o 14u00-16u00 

 

Duinroos (2de)  - Dinsdag 26 januari 
o 09u30-10u30 
o 13u00-14u30 

- Woensdag 27 januari 
o 13u00-14u30 

- Maandag 1 februari 
o 09u30-10u30 
o 13u00-14u30 

- Donderdag 4 februari  
o 13u00-14u30 

 

Zeezicht (3de) - Woensdag 27 januari  
o 09u30-11u30 

- Vrijdag 29 januari 
o 09u30-11u30 

- Woensdag 3 februari  
o 09u30-11u30 

- Vrijdag 5 februari 
o 09u30-11u30 

 

Kykhill  (4de)  - Woensdag 27 januari 
o 14u00-16u00 

- Woensdag 3 februari  
o 14u00-16u00 

 

 
We leven samen met u op hoop en danken u voor uw begrip. 
 
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren. 
 
 
Genegen groeten en houd het veilig, 
 
 
 
 
 
S. Dhondt           Dr. M. Bossuyt   F. Vanfleteren 
Verantwoordelijke bewonerszorg           coördinerend en raadgevend arts                       Alg. Directeur 


