
 
 Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus 1 

 

 

Nieuwsbrief 

 
Haren, 24 september 2021 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Nu de landelijke coronamaatregelen worden versoepeld, hebben wij de richtlijnen voor Westerholm 
ook aangepast. Per 25 september 2021 gelden de volgende regels: 
 
 

Basisregels 
1. Geef elkaar de ruimte, binnen Westerholm schudden we geen handen 
2. Was en/of desinfecteer vaak uw handen, hoest en nies in de elleboog 
3. Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen 

 
Mondneusmaskers 
1. Medewerkers dragen nog uitsluitend mondneusmaskers bij uitvoering van verzorgende, 

verpleegkundige en medische handelingen die langer duren dan 15 minuten en binnen 1,5 
meter afstand tot de bewoner plaatsvinden 

2. Bezoekers hoeven geen mondneusmaskers meer te dragen 
3. Mondneusmaskers blijven beschikbaar bij de receptie als u graag een mondneusmasker wilt 

dragen 
 

Restaurant 
1. Het is mogelijk om met vier personen aan een tafel te eten 
2. Familie, wijkbewoners en andere externe personen kunnen weer eten in het restaurant. Wij 

vragen aan hen om een gezondheidscheck-coronavirus (zie bijlage) te doen en zich daarvoor te 
melden bij de receptie. Wij zijn niet verplicht de landelijke coronapas toe te passen, maar 
vinden het belangrijk om in situaties waarin mensen langere tijd gezamenlijk in een ruimte bij 
elkaar zijn, toch een gezondheidscheck-coronavirus te laten doen 

 
Activiteiten en bijeenkomsten 
1. Activiteiten en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden zonder beperkingen met inachtneming van 

de algemene basisregels 
2. Ook voor externe deelnemers geldt de gezondheidscheck-coronavirus zoals benoemd in het 

voorgaande 
 

Coronapas 
1. Wilt u deelnemen aan activiteiten buiten Westerholm waarvoor de coronapas noodzakelijk is, 

dan kunt u kijken op de site www.coronacheck.nl. Met behulp van uw DigiD kan een QR-code 

geüpload en uitgeprint worden. Wij realiseren ons dat dit voor ieder van u niet 

vanzelfsprekend is. 

http://www.coronacheck.nl/
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Helaas kunnen wij in deze landelijke aanpak voor u niet meer betekenen dan u verwijzen naar 

de geldende landelijke richtlijnen. 

 

Langzaam maar zeker hopen we toe te gaan naar de situatie van voor de corona, waarin het gewoon is 

elkaar te ontmoeten en in elkaars nabijheid te zijn. Want dat is toch waar de meesten van ons blij van 

worden. De komende periode blijft een tijd waarin we alert zullen zijn op het verdere verloop van de 

coronabesmettingen. Waar nodig zullen we maatregelen aanpassen. Het is fijn om te ervaren dat u 

allen betrokken bent en actief signalen afgeeft over mogelijke verbeteringen. Blijft u dat vooral doen, 

want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het fijn en plezierig wonen is in Westerholm. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


