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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. 

Afgelopen week is duidelijk geworden dat omikron zich ook 

in Nederland zeer snel verspreidt. Daarom heeft het kabinet 

besloten dat ons land vanaf zondag 19 december tot en met 

ten minste vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Het is 

een ingrijpende maatregel, zeker zo net voor de Kerst. Toch 

maken we er het beste van met elkaar.  

Bezoek aan uw naaste 

U blijft van harte welkom bij uw naaste op Laverhof. De volgende 

maatregelen gelden vanaf 19 december: 

• Aantal bezoekers 

Het aantal bezoekers gaat terug van maximaal 4 naar maxi-

maal 2 per dag. Behalve op kerstavond, de kerstdagen en de 

jaarwisseling, dan zijn wel maximaal 4 personen welkom. 

• Restaurants 

Onze restaurants blijven open voor bewoners en bezoek tot    

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

• Coronamaatregelen 

Alle geldende coronamaatregelen blijven van kracht.  

We vragen u dringend deze op te volgen. 

Faciliteiten Laverhof 
De meeste voorzieningen op onze locaties blijven open: 

• Winkeltjes 

Onze winkeltjes verkopen hoofdzakelijk levensmiddelen en 

drogisterijartikelen en kunnen daarom open blijven. 

• Kappers 

De kappers op onze locaties blijven open, uitsluitend voor 

bewoners van Laverhof. Dit voorkomt dat hiervoor een beroep 

wordt gedaan op onze zorgmedewerkers. Er mag 1 persoon 

per ruimte (kamer of kapsalon) aanwezig zijn om gekapt te 

worden. Als er coronabesmettingen zijn op een afdeling, dan  

is dit helaas niet mogelijk.  

• Pedicures 

Omdat we dit zien als medisch noodzakelijke behandelingen 

blijven de pedicures open voor bewoners van Laverhof. 

• Kerkdiensten 

De kerkdiensten gaan door in een passende vorm. Per locatie 

wordt dit gecommuniceerd. 

      Schoonheidsspecialisten zijn wel gesloten tijdens de lockdown. 

Tot slot wensen wij u - ondanks de maatregelen - mooie 

kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen neemt u contact op met de team-

manager van de afdeling, de coördinator zorg of de dagbeste-

dingscoach. Telefoonnummer Laverhof: 073 - 544 33 00.  

 

 


