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Corona-informatie 

 17 januari 2022 

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. 

2022 is van start gegaan. Vol goede moed zetten we ons in 

om er samen met u een mooi jaar van te maken. Ook al is 

het coronavirus nog steeds onder ons, we doen er alles aan 

om het toch fijn te hebben met elkaar. Om het kleine geluk 

te omarmen. Samen leven is samen zorgen. 

De persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari geeft 

weer wat lichtpuntjes, al moeten we wel waakzaam blijven. 

Nieuwe maatregelen 

De volgende maatregelen gelden vanaf 15 januari: 

• Aantal bezoekers 

Per dag zijn maximaal 4 bezoekers welkom per bewoner. 

 

• Kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten 

Alle kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten zijn 

weer open tot 17.00 uur. Er kunnen meerdere bewoners 

tegelijk geholpen worden. Het dragen van een mondkapje 

en het houden van 1,5 meter afstand zijn verplicht. 

 

• Testen en een medisch mondmasker dragen 

Alle geldende coronamaatregelen blijven van kracht. We 

vragen u dringend om uzelf te testen voordat u op bezoek 

komt en een medisch mondmasker (type 2) te dragen. 

We verzoeken u deze medische mondmaskers zelf mee 

te nemen. Lukt dit niet? Bij onze recepties kunt u dan een 

medisch mondmasker krijgen. 

 

Overige faciliteiten Laverhof 

• Restaurants 

Onze restaurants blijven open voor bewoners en bezoek 

tot ’s avonds 20.00 uur. Een QR-code is niet nodig. 

 

• Kerkdiensten 

De kerkdiensten blijven doorgaan in een passende vorm. 

Per locatie wordt dit gecommuniceerd. 

 

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.  

 

 


