Update: vrijdag 8 mei 2020

Uren waarop familie/naasten/bezoekers van onze bewoners
benodigdheden/was/post kunnen brengen/afhalen in onze woonzorgcentra.
Als u voeding meebrengt: enkele droge voeding aub. Houd er rekening mee dat de gebrachte
spullen 24 uur in quarantaine gaan vooraleer wij ze behandelen of overhandigen aan onze
bewoners.

Onze deuren zijn gesloten. Aanbellen aub.
Sint-Niklaas
•

WZC De Gerda: dinsdag van 13 tot 17 uur en donderdag van 15 tot 19 uur
Als u op dinsdag komt: maandag vóór 11 uur laten weten tel. 03 778 58 01 of
receptie.degerda@zpw.be
Als u op donderdag komt: woensdag vóór 11 uur laten weten tel. 03 778 58 01 of
receptie.degerda@zpw.be

•

WZC De Plataan:
Was+droge voeding: maandag tussen 16-18 uur en vrijdag tussen 9-11 uur
Waar: kant Hospitaalstraat onder de luifel aan inkom. Hek zal openstaan zodat familie kan oprijden.

•
•

WZC De Spoele: maandag 9- 12 uur en donderdag van 13.30- 17 uur
WZC Het Lindehof: maandag en donderdag van 13.30-16 uur
Graag ten minste 1 dag vooraf verwittigen als u langskomt aub.
WZC Populierenhof: dinsdag van 10 tot 12 uur en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur
Graag ten minste 1 dag vooraf verwittigen als u langskomt.

•

Enkel op dinsdag kunnen wij bewoners naar beneden brengen voor een telefoongesprek aan het
raam. Op donderdag is dat bij uitzondering enkel mogelijk tussen 15.30 uur en 16 uur.

Beveren
•
•

WZC Boeyé-Van Landeghem:
o woensdag en zondag van 10 – 12 uur.
WZC Briels: maandag en vrijdag van 10 tot 12 uur, woensdag en zaterdag van 13 tot 15 uur

•

WZC De Linde/Sint-Elisabeth: maandag-vrijdag van 9u30-11u30 en 13u30-15.30 uur

•

WZC De Notelaar: post kan altijd in de brievenbus in het sas.
o Vrijdag: 14-16 uur
o Dinsdag: 14-18 uur

Kruibeke
•

WZC Wissekerke:
o Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur

Zwijndrecht
•

WZC Craeyenhof: Dinsdag: tussen 13 en 15 uur - Woensdag: tussen 14 en 16 uur - Donderdag: tussen
10 en 12 uur - Vrijdag: tussen 13 en 15 uur
Bederfbare voedingsmiddelen worden niet in ontvangst genomen.

