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Nieuwsbrief 

 

Haren, 20 november 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
De laatstgehouden persconferentie van de regering op 17 november jl. geeft geen aanleiding om de 
corona-maatregelen van Westerholm te herzien. Het gaat om: 
 

- afstand houden, tenminste 1,5 meter tot de ander 
- handen wassen 

o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, en 

natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest 
- hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
- gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

o was daarna uw handen 
- schud geen handen 
- bezoek gebruikt de openbare algemene ruimtes uitsluitend als verkeersruimtes, niet om er 

te verblijven: geen bezoek zonder begeleiding in de openbare ruimtes 
- dragen van een door Westerholm verstrekt mondkapje bij binnenkomst in het gebouw, en 

gedurende de gehele periode van verblijf in Westerholm, ook op het appartement 
- maximaal drie personen tegelijk op één appartement, inclusief kinderen ongeacht de 

leeftijd, mits afstand van 1,5 meter tot de ander gehouden kan worden 
- voor bezoek geldt: houdt in uw privé-situatie rekening met het feit dat u Westerholm wilt 

bezoeken, blijf thuis als u in een risicogebied bent geweest of in de nabijheid van iemand 
die met corona is besmet 

 
Het lijkt zo langzamerhand wat saai, steeds maar weer de herhaling van deze maatregelen. Toch 
kunnen we het voor onszelf niet vaak genoeg herhalen: het goed toepassen van deze maatregelen 
helpt in belangrijke mate een corona-besmetting te voorkomen.  
 
Het corona-virus werpt zijn schaduw vooruit naar de feestdagen. Traditiegetrouw is de 
decembermaand de maand waarin we familie en bekenden uitnodigen om gezamenlijk met bewoners 
en medewerkers feest te vieren: sinterklaas, kerstavond, kerstdiner, oudejaarsdag, 
nieuwjaarsbijeenkomst……Dit jaar zullen we er een andere invulling aan geven vanwege het 
besmettingsgevaar. Hoewel het nog ver weg lijkt, is de verwachting dat grote groepsbijeenkomsten dit 
jaar niet mogelijk zullen zijn. 
 
Gelukkig kunnen bewoners, medewerkers en vrijwilligers zich vrij bewegen binnen Westerholm. 
Uiteraard met inachtneming van alle hygienemaatregelen. Dat maakt het mogelijk om samen een 



 
 Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus 2 

 

feestelijke decembermaand te beleven. We zullen daarbij familie en andere dierbaren missen, maar 
zoals steeds gaan we binnen Westerholm uit van de mogelijkheden: we kijken naar wat wel kan. 
U zult tijdig geïnformeerd worden wat u kunt verwachten in de decembermaand. Voor nu informeer ik 
u in ieder geval dat het kerstdiner dit jaar op de kerstdagen zelf zal plaatsvinden, en dan  
voor u als bewoners onderling.  
 
Wij allen zijn ongelofelijk blij dat het corona-virus tot nu toe aan Westerholm voorbij is gegaan. Laten 
we onze best blijven doen om dat zo te houden, zeker nu het steeds waarschijnlijker wordt dat een 
vaccin binnen afzienbare termijn beschikbaar zal zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


