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Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Gisteren hebben we de maatregelen van de regering inzake het tegengaan van de 
verspreiding van het Corona-virus kunnen vernemen tijdens de persconferentie van onze 
minister-president.  
 
Verlenging maatregelen 
De maatregelen blijven ongewijzigd en duren zeker nog tot 28 april. Voor u als 
(contactpersoon van een) bewoner van Westerholm en het Westerhuys verandert er feitelijk 
niets. De deuren van Westerholm en het Westerhuys blijven gesloten. Verblijf buitenshuis is 
alleen mogelijk op twee veilige plekken op het terrein van Westerholm, namelijk in de 
binnentuin en op het terras aan de achterzijde bij de serre. 
 
Regionale ontwikkelingen 
Wellicht is het u niet ontgaan dat besmettingen optreden in het noorden van ons land en ook 
in de nabijheid van Westerholm. Het laat zien dat het met zekerheid voorkomen van een 
besmetting niet realiseerbaar is. Wel nemen we preventieve maatregelen. Dat wil zeggen dat 
als er klachten optreden die we normaal gesproken even zouden aan zien om te kijken hoe ze 
zich ontwikkelen, dat we nu eerder preventief isolatieverpleging toepassen. Het is goed om te 
weten als u hoort van toepassing van isolatieverpleging, dat dit een preventieve maatregel is. 
Zodra er een besmetting in Westerholm of in het Westerhuys wordt  vastgesteld, zullen wij u 
direct hiervan op de hoogte stellen, evenals van de maatregelen die wij dan gaan nemen. 
  
Welbevinden 
De situatie is ongekend en vraagt veel van ons allen. Het is fijn te merken dat er steeds meer 
begrip ontstaat voor de gevolgde aanpak: er zijn helaas op dit moment geen alternatieven. Er 
ontstaat veel creativiteit om toch in contacten met dierbaren te voorzien, zoals beeldbellen, 
post, social media. Het is nu ook mogelijk om elkaar fysiek te kunnen zien, door aan 
weerszijden van het raam ((begane grond aan de voorkant van het gebouw) via een 
intercomverbinding met elkaar te communiceren. Bent u hiervan nog niet op de hoogte 
neemt u dan even contact op met de receptie.  
De betrokkenheid van de buitenwereld geeft een steun in de rug van ons allen.  
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Toch realiseren wij ons heel goed dat de situatie veel van u vraagt en ik spreek mijn 
waardering uit voor de positiviteit en wilskracht waarmee u allen deze situatie te lijf gaat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 

directeur-bestuurder 
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