
 

Leuven, 28 juli 2020 

 

Beste bewoner, bezoeker en familie,         

    

Gezien de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren op maandag 27 juli heeft 

uitgevaardigd,  stemmen we de bezoekregeling in Dijlehof  hierop af.  

Vanaf donderdag 30 juli laten we de bewoner zelf een bubbel samenstellen van 5 personen. Deze 5 

personen kunnen zich registeren via de https://dijlehof.keyplanner.be/ en zo een bezoek plannen. 

Voorwaarde is wel dat: 

• De bezoeker de bewoner ook tot zijn bubbel van 5 personen rekent. 

• Bezoek zich beperkt tot 1 persoon.  

• Er maximum 2 aantal bezoeken per week per bewoner plaats hebben. Onderling afspreken is 

dus de boodschap.  

De verdere afspraken van vorige week blijven behouden. Het bezoek gaat door in de babbeltenten, 
met eventueel aansluitend een wandeling van een half uur in de tuin. Duur babbeltent: 20 
minuten.  Het bezoek vindt plaats tussen 13u00 en 17u00 (laatste afspraak om 16u30): 

• Bezoekers van Neerdijle ontvangen we op maandag, woensdag en zaterdag. 

• Bezoekers van Hoogdijle op dinsdag, donderdag en zondag. 

• Bezoekers van Huis Lessius op dinsdag, vrijdag en zondag. 
 

Uiteraard blijven tijdens de bezoekmomenten dezelfde richtlijnen gelden: registreren aan het onthaal; 

handen wassen/ontsmetten; dragen van een chirurgisch masker en bewaren van de social distancy. 

 

Als je op bezoek komt, vraag steeds na aan het onthaal of er post ligt.  De vuile was ligt klaar op een 

rek aan het onthaal . Ook daar kan de propere was of pakjes worden achtergelaten. 

 

Ondanks de maatregelen blijven we wel de Riksja ritten aanbieden aan de bewoners. Zo kan de 

bewoner toch op een veilige manier een stukje van het leven buiten het Dijlehof meenemen. 

 

In de tuin gaan we voor de komende periode de scheiding tussen de verscheidene ‘sociale’ bubbels 

beter zichtbaar maken. We trachten ook zo snel mogelijk het terras voor Hoogdijle nog uit te breiden, 

zodat de bewoners meer plaats krijgen in onze tuin. 

 

Langs deze weg wil ik toch nog eens beroep doen op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheid 

om alle richtlijnen goed na te leven. Met zijn allen kunnen we dit vervelende virus de baas. 

 

Veel zonnige groeten  

Rudi Logist 

Campusdirecteur 

https://dijlehof.keyplanner.be/

