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Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Sinds 1 juli zijn de bezoekbeperkingen opgeheven. U kunt weer gaan en staan waar u wilt en ook kunt 
u naar wens bezoek ontvangen. 
 
Gebruik openbare ruimtes 
Toch is het nog niet weer zoals vanouds. De openbare ruimtes, dat wil zeggen de gangen en het 
restaurant, en het terras bij de serre, zijn uitsluitend toegankelijk voor u als bewoner. Dat geldt ook 
voor het verblijf in de huiskamers. Bezoekers gaan rechtstreeks naar uw appartement. Hiermee 
voorkomen we onvoorziene contacten zoveel als het kan. Ook beperken we het aantal mensen dat 
tegelijk in een ruimte verblijft, zeker als er ook nog inspanningen worden verricht. Om deze reden is 
het nog niet mogelijk om de gymlessen in de fitnessruimte weer op te pakken, hoewel we weten dat er 
wel behoefte aan is. We beperken de bewegingsoefeningen voorlopig tot de activiteiten in de lounge 
op de begane grond.  
Dit beperkte gebruik van de openbare ruimtes blijft voorlopig in ieder geval gelden tot 1 september 
a.s.. 
 
Een prettig woon- en leefklimaat 
Het ziet er naar uit dat op zeer korte termijn nog geen vaccin of medicijn beschikbaar zal zijn. We 
zullen de 1,5 meter afstand tot de ander en de overige hygiëne maatregelen nog wel enige tijd in acht 
moeten blijven nemen.  
Dit alles maakt dat ongedwongen contacten niet zomaar plaatsvinden. Hoe leuk zou het zijn als uw 
bezoek weer mee zou kunnen eten in het restaurant, of dat wijkbewoners weer kunnen  deelnemen 
aan activiteiten? 
Het vraagt de nodige creativiteit om in deze situatie samen een prettig woon- en leefklimaat te 
scheppen. De komende tijd gebruiken we om te kijken op welke manier we zo optimaal mogelijk een 
fijne leefomgeving kunnen realiseren waarbij we alle veiligheidsmaatregelen goed in acht nemen.  
Creatieve ideeën van u als bewoner of eerste contactpersoon, zijn zeer welkom.  
 
Registratie van bezoekers 
Bij de hoofdingang en bij de ingang van het Westerhuys vragen we bezoekers om zich te registreren bij 
binnenkomst. Dit om bij een eventuele besmetting een adequaat contactonderzoek uit te kunnen 
voeren. We  doen een beroep op u allen om dit te melden aan uw bezoek.  
 
Tot slot 
We ervaren begrip voor de aanpak in het besef dat we niet zoveel te kiezen hebben. Ook zijn er velen 
onder u die actief meedenken en  aangeven waar het anders of beter kan. Hartelijk dank daarvoor, het 
geeft het vertrouwen dat we vooral gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om het optimale te doen 
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om het corona-virus buiten de deur te houden. In het bijzonder dank ik degenen onder u die ook in 
deze omstandigheden de moeite hebben genomen om op https://www.zorgkaartnederland.nl een 
waardering te geven aan Westerholm. 
Het blijft een spannende en ongewisse tijd.  Ondanks dat wens ik u een fijne zomerse dagen toe in de 
hoop dat u met mensen die u dierbaar zijn mag genieten in deze vakantieperiode. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 
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