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Nieuwsbrief voor  

bewoners, cliënten         

van de dagbesteding,      

eerste contactpersonen   

en vrijwilligers 

 

Deze nieuwsbrief is een externe 

uitgave van Laverhof en zal 

regelmatig verschijnen zolang 

er speciale maatregelen van 

kracht zijn door het coronavirus. 

 

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het aantal besmettingen in ons land is hoog. Veel mensen 

zitten thuis in isolatie of quarantaine. Toch heeft het kabinet 

besloten dat, ondanks de risico’s, het verantwoord is dat de 

meeste voorzieningen in ons land weer open gaan. Daar zijn 

wel voorwaarden aan verbonden. Het goed naleven van de 

maatregelen is er één van. Laverhof is blij dat we steeds 

meer vrijheid terugkrijgen en onderstreept het veilig omgaan 

met elkaar. In deze nieuwsbrief laten we u weten wat er bij 

Laverhof verandert. 

De volgende aanpassingen gelden vanaf woensdag 26 januari: 

• Catering weer mogelijk voor feestjes 

Nu de horeca in Nederland weer open mag, bieden we u ook 

weer onze catering aan. Het is fijn dat we zoals ‘vanouds’ kunnen 

bijdragen aan de mooie en dierbare momenten voor u en uw 

naasten. Het is weer mogelijk om bij ons een hapje, drankje of 

maaltijd te bestellen om verjaardagen en andere feestelijke 

gebeurtenissen met elkaar te vieren. Uiteraard worden de 

coronamaatregelen hierbij in acht genomen. Alle cliënten en 

huurders (ook verzorgd wonen) kunnen gebruik maken van deze 

catering. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de 

gastvrouwen van de locatie. 

 

• Openingstijden horeca Laverhof 

De restaurants van Laverhof zijn weer open volgens de reguliere 

openingstijden.   

• Vraag om een medisch mondmasker 

Om ervoor te zorgen dat iedereen bij Laverhof veilig is en blijft,  

bieden we bezoekers gratis een medisch mondmasker aan.  

Bij de receptie kunt u deze afhalen. We stellen het op prijs als u 

dit bij ieder bezoek doet en gebruikte mondmaskers weggooit.  

Zo voorkomen we dat we elkaar besmetten. 

Standaard maatregelen 

Alle geldende coronamaatregelen blijven van kracht. Per dag zijn 

nog steeds maximaal 4 bezoekers welkom. We vragen u 

dringend om uzelf te testen voordat u op bezoek komt en stel uw 

bezoek uit als u klachten heeft. 

We vragen u de inhoud van deze nieuwsbrief te delen met anderen 

die op bezoek komen bij uw naaste op Laverhof. Zo zijn zij ook 

geïnformeerd. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Voor meer informatie/vragen neemt u contact op met de teammanager van 

de afdeling, de coördinator zorg of de dagbestedingscoach. Telefoonnummer 

Laverhof: 073 - 544 33 00.  

 

 


