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Haren, 4 november 2021 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 

Het aantal besmettingen met het corona- virus neemt toe. Dat geldt ook voor de 
ziekenhuisopnames. De regering heeft daarom weer extra corona-maatregelen genomen. 
Zoals steeds volgen wij de landelijke richtlijnen. In deze nieuwsbrief informeer ik over de 
maatregelen die gaan gelden binnen Westerholm ingaande zaterdag 6 november. 
 
 

Basisregels 
1. Houdt 1,5 meter afstand tot de ander, schudt 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. Binnen Westerholm draagt iedereen een mondneusmasker, ook op het appartement van de 

bewoner. Tijdens het eten en drinken, en als u zit op 1,5 meter afstand, kunt u het 
mondneusmasker af doen. 

2. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen. 
3. Ieder draagt het mondneusmasker dat Westerholm verstrekt en dat te vinden is bij 

binnenkomst van het gebouw. 
 
Restaurant 
1. Het blijft mogelijk om te eten in het restaurant. De tafelschikking is afgestemd op 1,5 meter 

afstand. 
2. Familie, wijkbewoners en andere externe personen kunnen eten in het restaurant. Vanwege 

de 1,5 meter afstand is het aantal mensen in het restaurant beperkt. Daarom vragen wij u om 
uw gasten 24 uur van tevoren aan te melden bij de receptie. Voor het weekend geldt deze 
melding voor 12.00 uur op vrijdag.   

3. Wij vragen aan bezoekers om een gezondheidscheck-coronavirus (zie bijlage) te doen en zich 
daarvoor te melden bij de receptie. Wij zijn niet verplicht de landelijke corona-pas 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 voor zover er 1,5 meter afstand gehouden 

kan worden. In het Grand Café, de grote zaal, is plek voor maximaal 30 personen. 
2. Voor externe deelnemers geldt de gezondheidscheck-coronavirus zoals benoemd in het 

voorgaande. 
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Coronapas 
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 eenieder van u niet vanzelfsprekend is. 

Helaas kunnen wij in deze landelijke aanpak voor u niet meer betekenen dan u verwijzen naar de 

geldende landelijke richtlijnen. Vooralsnog zullen wij binnen Westerholm de coronapas niet 

gebruiken. 

Boosterprik 
Vanaf december is het mogelijk een boosterprik te krijgen, dat wil zeggen dat de basisvaccinatie die 
u al heeft ontvangen wordt opgepept. Wij zullen u te zijner tijd over de praktische aanpak 
informeren. 

 

Gelukkig zijn er binnen Westerholm tot nu toe nog geen nieuwe besmettingen vastgesteld. We hopen 
dat we dat zo kunnen houden. Ons gebouw staat al op de kop en nu krijgen we ook nog nieuwe 
coronamaatregelen. Toch heb ik het vertrouwen dat we zorgen voor elkaar en gezamenlijk een zo 
veilig mogelijke woon- en leefomgeving zullen realiseren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 

http://www.coronacheck.nl/

