
WOONZORGCENTRUM EYCKENDAEL RIEMST  

Vanaf maandag 03 augustus 2020 voorzien we naast de 2 geplande bezoekmomenten per week ook 

de mogelijkheid tot 7 wandelmomenten per week. 

Voor de bezoekmomenten wordt/werd u gecontacteerd door de afdeling waarop uw geliefde 

verblijft. 

Betreffende de wandelmomenten op campus WZC Eyckendael verloopt dit als volgt: 

- Er zijn 5 wandelmomenten per week vastgelegd in de namiddag en dit tijdens alle 
weekdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). Deze wandelingen gaan 
zoals eerder beschreven in groepen van maximaal 5 bewoners, tesamen met hun familielid 
(om te voldoen aan de bubbel van max. 10 personen). Volgende timing wordt hierbij 
aangehouden:     

o 15.00u : u biedt zich aan de hoofdingang van WZC Eyckendael aan, waar u zich ook 
inschrijft / registreert 

o 15.00 tot 15.15u : u kan uw vader/moeder op kamer komen aankleden/afhalen en u 
begeeft zich terug naar de hoofdingang 

o 15.15u : samenkomst met alle deelnemers (familieleden en bewoners) terug aan de 
hoofdingang, opsplitsing in groepen (max. 10 personen/groep) en start 
groepswandelingen 

o 16.00u : einde wandeling, terugkomst aan WZC Eyckendael, u mag uw vader/moeder 
terug begeleiden naar de kamer 

o 16:15u : u verlaat ten laatste het WZC Eyckendael (na uitschrijven / registratie) 
- Er zijn bijkomend 2 wandelmomenten per week vastgelegd in de avonduren, namelijk op 

dinsdag en donderdag. Zo zijn er ook mogelijkheden voor de nog werkende families.  
o 18.15u : u biedt zich aan de hoofdingang van WZC Eyckendael aan, waar u zich ook 

inschrijft / registreert 
o 18.15 tot 18.30u : u kan uw vader/moeder op kamer komen aankleden/afhalen en u 

begeeft zich terug naar de hoofdingang  
o 18.30u : samenkomst met alle deelnemers (familieleden en bewoners) terug aan de 

hoofdingang, opsplitsing in groepen (max. 10 personen/groep) en start 
groepswandelingen 

o 19.15u : einde wandeling, terugkomst aan WZC Eyckendael, u mag uw vader/moeder 
terug begeleiden naar de kamer 

o 19.30u : u verlaat ten laatste het WZC Eyckendael (na uitschrijven / registratie) 
- In het belang van de veiligheid voor de bewoner vragen we om zich te beperken tot 1 

familielid / bewoner voor de wandeling. Zo kunnen we maximaal bewoners naar buiten 
halen en het risico-contact met andere familieleden van andere bewoners beperken. 

- Liefst ook uw aanwezigheid kenbaar maken op de dag van de wandeling “tussen 11.00 en 
12.00 uur” op het telefoonnummer 012/ 250 421 zodat we uw bewoner reeds kunnen 
klaarmaken. Dit om te vermijden dat bij het binnenkomen uw bewoner nog in de BBO-zaal, 
bij de kapper, een andere activiteit,… aan het meedoen is. Indien u duidelijke afspraken kan 
maken met uw bewoner zodat hij/zij dit tijdstip vrij kan houden is het op voorhand kenbaar 
maken minder van toepassing. 

Alvast wensen we u hierbij op voorhand aangename wandelmomenten en bedanken we u om de 

afspraken goed op te volgen! 

Karel Dermont, campusdirecteur 


