
Op vaste dagen in de week kan er bij ingang West de vuile was worden opgehaald en 

schone was en/of boodschappen worden afgeleverd. De vuile was wordt (in de 

sluis bij ingang West onder de brievenbussen, niet in de open gang) in een  

vuilniszak voorzien van naam op etiketsticker neergezet op de afgesproken 

dag en tijd (zie schema).  

 

Tussen 13.00 uur en 14.30 uur kunt u de vuile was hier ophalen, en de 

schone was in een schone zak met eventueel boodschappen/post bij ingang 

West wegzetten (in de sluis onder de brievenbus). De medewerkers van 

St. Elisabeth zorgen ervoor dat dit bij de bewoner terecht komt en dat de was in de 

kast wordt opgeborgen. 

  

We houden de onderstaande verdeling aan: 

  

 Op maandag     De Laantjes 1 t/m 3 

 Op dinsdag         De Laantjes 4 t/m 6 

 Op woensdag      De Strijpe 19 t/m 54 

 Op donderdag     De Laantjes 10 en Strijpe 1 t/m 18 

 Op vrijdag         De Laantjes 7 t/m 9 

  

De vrijwilliger bij ingang West kan antwoord geven op uw evenuele vragen. U kunt 

ook een bericht achterlaten via Caren of via de medewerkers op de afdeling. 

 

Voor wat betreft het ophalen van de post: familieleden/contactpersonen die zelf 

een sleuteltje van de brievenbus hebben, kunnen zelf de post ophalen bij ingang West 

(brievenbussen van de Strijpe-bewoners). De bewoners die nog zelf hun post halen,  

kunnen dat blijven doen. Als familieleden/contactpersonen geen sleuteltje hebben en 

de bewoner is zelf ook niet in de gelegenheid, dan kijken medewerkers van De Strijpe 

bij het klaarzetten van de vuile was of er post is, en doen dit in een apart zakje bij de 

was.  

 

Post voor bewoners van De Laantjes gaat zoals gebruikelijk naar de Laantjes. Indien u 

wilt dat de post wordt doorgestuurd, dan kunt u dat aan de receptie doorgeven:  

receptie_@stelisabeth.nl (let op de ‘underscore’ – het liggend streepje – na 

receptie). Indien mogelijk wordt het dan gekoppeld aan de was, en als de familie geen 

was verzorgt, kan de post worden doorgestuurd.  

 

De was die verzorgd wordt door onze wasserij wordt, zoals gewoonlijk, op vaste dagen 

gewassen en afgegeven in het appartement. Ook hierbij hebben we moeten afspreken 
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dat medewerkers de was niet meer in het appartement leveren. Vanaf heden nemen 

de zorgmedewerkers dit van hen over.  

 

Het is belangrijk dat de kleding van bewoners gelabeld is. Als dit niet wordt 

gedaan, kunnen we ook geen verantwoordelijkheid dragen als er kleding niet 

op de juiste plek komt en mogelijk verloren gaat tussen overige kleding. 

 

De huishouding zorgt dat de bedden die normaal de familie verschoont, door hen 

verschoond worden. 

 


