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Beste bewoner, familie en mantelzorgers, 

Vandaag hebben we jullie verder geïnformeerd over de gevolgen van de sluiting van Wicherumloo voor alle 

bezoekers. Ook het zelf naar buiten gaan voor bezoek of winkelen is niet toegestaan. 

Hoe gaat het met de boodschappen? 

Allereerst willen we de afgifte van boodschappen voor jullie regelen. We hebben gemerkt dat jullie kinderen en 

familie graag de boodschappen doen die jullie hen telefonisch doorgeven. Deze boodschappen kunnen door 

uw familie naar Wicherumloo worden gebracht en gedeponeerd in een wisselkrat in de witte tent op de naam 

van de bewoner. Zorg er wel voor dat de boodschappen in een tas staan met de naam van de bewoner er op. 

Deze boodschappen kunnen van maandag t/m zaterdag worden bezorgd in de Wisseltent tussen 11.00 uur en 

13.00 uur. Natuurlijk kun je er ook de krant of een bloemetje bij in doen; ook dat wordt dan door ons keurig 

afgeleverd. 

Hoe gaat het met de was? 

Iedere bewoner krijgt een oranje COOPtas (wisseltas) met zijn/haar naam er op. Deze tas kan worden gebruikt 

om te vullen met het vuile wasgoed. De wisseltas kan op maandag t/m zaterdag tot 11.00 uur worden 

afgeleverd bij de receptie van Wicherumloo. Wij zorgen er voor dat deze wisseltas met vuil wasgoed wordt 

gedeponeerd in uw wisselkrat in de witte tent. Uw familie kan iedere dag tussen 11.00 uur en 13.00 uur uw 

vuile wasgoed ophalen en schone wasgoed een volgende dag deponeren in uw wisselkrat in de COOP wisseltas. 

Wij zorgen er voor dat deze schone was bij uw appartement wordt afgeleverd.  

Wij snappen best dat u niet iedere dag uw vuile was aanlevert of terugkrijgt. U bepaalt zelf uw wisseldag van de 

vuile en schone was en zorgt er dan voor dat deze bij de receptie (vuile was) of in de wisselkrat in de witte tent 

(schone was) terecht komt. 

Let op: de wisseltijd is echt alleen tussen 11.00 uur en 13.00 uur. We leveren één keer per dag af bij u. We 

willen ’s middags en ’s avonds geen spullen in de wisselkratten hebben liggen ivm hygiëne. En omdat we dit op 

zes dagen in de week doen, kunt u gewoon de volgende dag brengen als het even niet uitkwam. 

Voor bewoners met zorgmomenten (op Willinkhuizen, Vijfsprong en Roekel) wordt het vuile wasgoed door het 

zorgpersoneel bezorgd bij de receptie.  

Dus samengevat: 

Uw boodschappen kunnen van maandag t/m zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur worden gedeponeerd in 

de wisselkrat in de witte wisseltent. Wij bezorgen dit daarna in uw appartement. 

Uw vuile wasgoed kan in de oranje COOPtas van maandag t/m zaterdag tot 11.00 uur worden gebracht bij de 

receptie, waarna wij er voor zorgen dat dit om 11.00 uur in de wisselkrat in de wisseltent ligt. 

Uw restafval 

Als u of uw familie zelf de afval deponeert in de container, dan gaan wij dat voor u regelen. De vuilniszakken 

kunt u iedere dag tot 11.00 uur deponeren bij de receptie in de hal van Wicherumloo. 

Tot slot: 

Het is pionieren en we moeten misschien na een paar dagen weer bijstellen. We rekenen op uw begrip 

hiervoor. U mag natuurlijk de oranje COOPtas ook voor boodschappen gebruiken als u geen wasgoed heeft! 

Voor uw familie zetten we deze brief ook op de website van Wicherumloo. 

We beginnen zaterdag 21 maart met de witte wisseltent te werken. U bent welkom om spullen te brengen. 


