
Beste vrijwilliger, 
 
U ontvangt weer een nieuwsbrief met daarin informatie over het coronavirus. Aanleiding hiervoor is 
de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op dinsdagavond 13 oktober. De 
consequenties die de nieuwe genomen maatregelen voor onze organisatie hebben, noemen we 
hierin puntsgewijs. Het is duidelijk geworden dat er de nodige aanscherpingen zijn en we hebben 
elkaar en u weer hard nodig om dit in gezamenlijkheid goed uit te kunnen voeren. De nieuwe 
maatregelen hebben voor ons vooral gevolgen voor onze restaurants en de groepsgrootte buiten.  
 
De nieuwe maatregelen hebben geen betrekking op dagbesteding; die verruiming blijft van kracht. 
De overheid vindt het van belang dat bezoek en dagbesteding in de zorg zoveel mogelijk doorgaan 

om te voorkomen dat mensen in een isolement raken.   
 
 Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 
raad van bestuur 
 
Routekaart 
De overheid heeft een routekaart gemaakt waarin alle maatregelen op een rijtje staan. Wilt u die 
lezen? Klik dan op de volgende link: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2020/10/14/routekaart-coronamaatregelen 
 
Onderwerpen 
De volgende onderwerpen komen aan de orde in deze nieuwsbrief: 

 Horeca 

 Bezoek op de woning 

 Groepsgrootte buiten 

 Bezoek/logeren thuis 
 
Horeca 
We volgen de maatregelen van het kabinet. Dat betekent dat er geen bezoek in onze 
horecagelegenheden mag komen. Dit betreft TafeltjeVier in Enschede, HeerlijkHappy in Almelo en 
het OntmoetingsCentrum op de LosserHof. De dagbesteding op deze locaties gaat gewoon door, 
evenals de afhaalservice. Ook de winkels blijven open.  
 
Bezoek op de woning 
Bewoners mogen maximaal 3 personen tegelijk, 1 keer per dag, op bezoek ontvangen. Het bezoek 
vindt in principe plaats in de eigen kamer. Mocht dat niet lukken, dan kan uitgeweken worden naar 
de gezamenlijke woonkamer. Dit kan echter alleen als er op dat moment geen andere bezoekers 
aanwezig zijn. Reserveren blijft dus heel belangrijk; wij vragen u contact op te nemen met de groep 
voordat u op bezoek komt. 
 
Groepsgrootte buiten 
De maximale groepsgrootte buiten is door het kabinet gesteld op 4 personen. Dit geldt voor onze 
cliënten en medewerkers zodra ze zich op de openbare weg begeven. Onze zorgparken ’t Bouwhuis 
en de LosserHof zien we echter als een besloten gebied; hier geldt deze regel dus niet. We vragen 
begeleiders echter wel zoveel mogelijk de groepsgrootte te minimaliseren, vanwege de uitstraling 
naar de omgeving. Ook aan u vragen we om op de terreinen de groepsgrootte beperkt te houden. 
 
Bezoek/logeren thuis 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2020/10/14/routekaart-coronamaatregelen


Er is niets veranderd aan het bezoek van cliënten naar huis en aan het bezoeken van andere 
adressen. Dat blijft mogelijk onder de huidige voorwaarden. Cliënten kunnen gewoon naar huis voor 
bezoek of logeren zoals ze dat nu ook doen, tenzij de arts argumenten heeft om anders te beslissen. 
Uiteraard geldt: als een bewoner klachten heeft, is het niet verstandig om te gaan logeren of op 
bezoek te gaan. 
 
 


