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Haren, 16 december 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Maandagavond kondigde de regering maatregelen af die noodzakelijk zijn om het aantal corona-
besmettingen terug te dringen. Zoals u van ons gewend bent, vertalen wij de landelijke richtlijnen naar 
beleid van Westerholm. Onderstaande richtlijnen gelden tot 19 januari. De regels gelden voor 
iedereen, dus ook voor bewoners en hun contactpersonen van het Westerhuys. Waar wordt 
gesproken over Westerholm, kunt u ook Westerhuys lezen. 
 

1. Toepassing hygienerichtlijnen  
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: houdt 1,5 meter afstand tot de ander, was uw handen 
tenminste 20 seconden en hoest of nies in uw elleboog.  
 

2. Bezoek 
Vanaf heden kunt u niet meer dan 2 bezoekers per dag ontvangen. Op 24, 25 en 26 december kunnen 
dat 3 bezoekers per dag zijn. Daarna zijn het er weer 2 per dag. Als bezoeker gelden ook kinderen 
ongeacht de leeftijd. Uw bezoek registreert zich bij binnenkomst, desinfecteert de handen en doet het 
mondkapje op dat Westerholm bij binnenkomst verstrekt. 
 

3. Mondkapje 
Met uitzondering van de bewoners draagt iedereen in Westerholm een mondkapje, ook tijdens het 
verblijf op het appartement. Uitsluitend bij het gebruiken van een consumptie kunt u het mondkapje 
even afdoen: pak de elastiekjes vast, leg het mondkapje op de kop op de tafel en doe het weer om 
door het kapje weer aan het elastiekje vast te pakken. Zo raakt u het kapje zelf niet aan met uw 
vingers. En houdt afstand, ook op het appartement. 
 

4. Gebruik openbare ruimtes  
Het bezoek gebruikt de openbare algemene ruimtes uitsluitend als verkeersruimtes, niet om er te 
verblijven, dus geen bezoek zonder begeleiding in de openbare ruimtes. 
 

5. Privé 
De landelijke regels zijn op ons allen van toepassing. Toch vraag ik u om extra alert te zijn als u familie 
wilt bezoeken of als familie u wil bezoeken. Veel besmettingen vinden in de privésfeer plaats, omdat je 
nu eenmaal sneller geneigd bent om thuis die afstand tot de ander of het handen wassen te vergeten. 
Wees alert, het virus zit echt in een klein hoekje! 
De overheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven, niet op bezoek te gaan en niet naar het 
buitenland te reizen als het niet echt nodig is en geen vakantie te boeken tot half maart.  
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En als u als bezoeker afkomstig bent uit  het buitenland met code rood of oranje, dan geldt een 
quarantaineverplichting van 10 dagen. En natuurlijk gelden ook de quarantaineregels als u in de 
nabijheid bent geweest van een besmet persoon. 
  

6. Externe contacten 
Medische behandelaren zoals de fysiotherapeut, kunnen hun werk binnen Westerholm blijven doen. 
Andere diensten zoals de kapper, zijn helaas niet mogelijk. Mensen die belast zijn met onderhouds- of 
andersoortige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een veilig gebouw, zullen hun werk kunnen 
blijven doen. Zij worden geïnformeerd over de geldende regels. 
 

7. Feestdagen 
Als bewoner kunt u zich binnen de muren van Westerholm vrij bewegen. In de wijze van organiseren 
van activiteiten verandert er niets. Op iedere kerstdag kunt u als bewoner genieten van een kerstdiner, 
waarvoor u binnenkort een uitnodiging zult ontvangen. Het zijn andere feestdagen dan waarop wij 
allen hadden gehoopt. Toch zullen we met elkaar een feestelijke sfeer kunnen scheppen als we ons 
met elkaar verbonden weten door persoonlijk aandacht voor elkaar te hebben. Het is fijn om 
verbondenheid met de wereld om ons heen te ervaren. Zo heeft BCN uit Drachten, het bedrijf dat ons 
ondersteunt bij de nieuwbouwplannen, iedere bewoner een prachtige kerstster gegeven. En bracht 
Lucas, een buurjongen, een zelfgemaakte kerstkaart voor velen van u. 
Laten we vooral kijken naar de dingen die wel kunnen en daarvan genieten. 
 

8. Vooruitblik 
De komst van een vaccin geeft ons uitzicht op betere tijden. Nog niet alles is duidelijk over de werking 
van dat vaccin. De komende maand zullen we hier zeker meer en meer over te weten komen. Zodra 
wij passende informatie hebben zullen we deze met u delen. Vrijheid is een groot goed in Nederland. 
Soms lijkt de ene vrijheid in strijd met de andere: de vrijheid om je niet te laten vaccineren tegenover 
de vrijheid om weer te kunnen knuffelen, een arm om iemand heen te slaan, een zoen op je wang, of 
een aai over je bol. Gelukkig kunnen we hierover in vrijheid van gedachten wisselen. Ik nodig u van 
harte uit om dat de komende weken ook te doen, zodat we voorbereid zijn om het vaccinatieproces 
uit te rollen zodra dat mogelijk is. 
 
Tot slot nog dit: tot nu toe is Westerholm corona-vrij gebleven, dat geldt zowel voor de bewoners en 
medewerkers van het woonzorgcentrum als van de wijk. Dat is niet louter verdienste, soms hebben 
mensen ook gewoon pech dat ze een besmetting oplopen. Toch wil ik u allen laten weten hoe fijn het 
is om gezamenlijkheid en betrokkenheid te ervaren. Het is fijn te merken dat u belt of langskomt als u 
iets niet begrijpt of als we iets zijn vergeten. En natuurlijk is het prachtig om samen praktische 
oplossingen te vinden voor zaken die zich voordoen. Zo doen we het samen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


