Nieuwsbrief
Haren, 15 januari 2021
Geachte bewoners en contactpersonen,
In de persconferentie van afgelopen dinsdag gaf minister-president Rutte de ernst van de corona-crisis
aan. De Britse variant van het virus verspreidt zich razendsnel en heeft inmiddels ook de regio
Groningen bereikt. Tijdens een crisisberaad gisteren met bestuurders van VV&T-organisaties, de
Veiligheidsregio en defensie, werd gezegd dat we aan de rand van een hele grote crisis staan.
In Westerholm heeft het virus gelukkig tot heden nog steeds niet toegeslagen. De snelle verspreiding
van de Britse variant van het virus noodzaakt ons om de preventieve maatregelen aan te scherpen. In
deze nieuwsbrief informeer ik u hierover.
1. Toepassing hygiëne richtlijnen
Voorop blijft staan: houdt 1,5 meter afstand tot de ander, was uw handen tenminste 20 seconden en
hoest of nies in uw ellenboog.
2. Bezoek
Bezoek blijft mogelijk. Wel beperken we alle verkeersbewegingen waar het kan. Dat betekent dat we
de bezoekregeling aanscherpen: vanaf zaterdag 16 januari is 1 vaste bezoeker per week mogelijk,
tussen 10.00 en 17.00 uur. De week-periode loopt van maandag tot maandag. U kunt de vaste
bezoeker aanmelden bij de receptie van Westerholm, via het mailadres: info@westerholm.nl of
telefonisch via 050 5342122. Ook het eventuele geregelde bezoek van een vaste vrijwilliger, valt onder
de ene vaste bezoeker per week als u dat aangeeft.
Al het bezoek vindt plaats via de hoofdingang, ook het bezoek voor bewoners van het Westerhuys. Bij
binnenkomst wordt het bezoek opgevangen, wordt een gezondheidscheck gedaan en wordt een
mondkapje verstrekt.
Vanwege de ernst van de situatie laten we de maatregelen dit weekend al in gaan. Alle bewoners
en/of eerste contactpersonen worden vandaag persoonlijk geïnformeerd waarbij zij zelf kunnen
aangeven wie er dit weekend op bezoek zal komen.
We realiseren ons dat dit tot ongewenste situaties zal kunnen leiden en dat er dit weekend wellicht
bezoek voor een dichte deur zal komen te staan omdat zij niet tijdig geïnformeerd zijn. Mijn verzoek
aan u is dan ook om voor zover mogelijk deze informatie met mogelijke bezoekers te delen.
3. Dragen van een mondkapje
Iedereen in Westerholm draagt een mondkapje, behalve de bewoners. Het mondkapje wordt ook op
het appartement van de bewoner gedragen. Gezien de ernst van de ontstane situatie vragen wij u om
bij voorkeur niets te consumeren tijdens het bezoek, zodat er geen noodzaak bestaat om het
mondkapje af te doen.
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4. Toiletbezoek
Bent u op bezoek dan vragen wij u het toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken. Als het toch nodig is,
dan vragen wij u om het bezoekerstoilet op de begane grond of de tweede etage te gebruiken. We
zetten namelijk extra personeel in om alle contactpunten in de openbare ruimte iedere dag schoon te
maken. Als bewoner kunt u natuurlijk uw eigen toilet blijven gebruiken.
5. Overige 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.
6. Activiteiten
De activiteiten zullen op dezelfde manier als tot heden, mogelijk blijven. Wel zullen we elkaar meer
aanspreken op het houden van afstand en het geregeld wassen van handen. Dat zal best wel tot wat
ingewikkelde situaties kunnen leiden zoals het niet altijd goed kunnen verstaan van elkaar. Ik ben
ervan overtuigd dat we daar in de praktijk een creatieve oplossing voor zullen vinden.
7. Naar buiten
Als bewoner bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt. Even naar buiten gaan voor zover mogelijk is
aan te bevelen voor een goede gezondheid. Toch wil ik u vragen om voor de korte termijn, totdat de
vaccinaties hebben plaatsgevonden, uw verblijf buiten te beperken tot een rondje in de nabije
omgeving. Ga niet naar de supermarkt en ga niet op familiebezoek. Uit onderzoek blijkt dat de meeste
besmettingen in de thuissituatie plaats vinden.
Tot slot
Deze aanpak geldt voor zolang deze toereikend is. Veranderende omstandigheden zullen kunnen
leiden tot aanpassingen. Ongetwijfeld zal deze aanpak leiden tot vragen en opmerkingen. Zoals steeds
kunt u ons rechtstreeks aanspreken in Westerholm, via de mail of via de telefoon bereiken:
Jiska Keizer, tel.nr. 06 36310199, j.keizer@westerholm.nl
Dineke Katerberg, tel.nr. 06 13008778, d.katerberg@westerholm.nl
Zoals gezegd, tot heden zijn we in Westerholm verschoond van het virus. Daarom voelen we de ernst
van de situatie misschien nog niet zo aan den lijve. Wellicht maakt deze nieuwsbrief u ongerust. Dat is
zeker niet de bedoeling.
De ontwikkelingen in onze directe nabijheid en de signalen vanuit de Veiligheidsregio, noodzaken wel
tot het aanscherpen van ons aller bewustzijn en tot een heroriëntatie op de maatregelen. De inzet en
betrokkenheid van ieder van u en van al onze medewerkers en vrijwilligers in de corona-aanpak tot nu
toe, doen mij erop vertrouwen dat we ook deze ingewikkelde periode aan kunnen. Er is een goed
vooruitzicht: de vaccinaties zijn gestart en wanneer u precies gevaccineerd kunt worden, is nog niet
bekend, maar zeker is wel dat het op afzienbare termijn zal zijn. Laten we het met elkaar nog even
volhouden!

Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
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