
 
 

Aan cliënten Veilinghof met zorg van het Anker 

 

Kesteren, 2 april 2020 

 

Betreft: stand van zaken rond Coronavirus 

 

Beste bewoner van de Veilinghof, 

 

U ontvangt zorg van het Anker en daarom informeren we u door middel van deze brief over de 

huidige situatie in het Anker.  

Gelukkig is het aantal aangetoonde besmettingen in het Anker, op moment van schrijven, beperkt tot 

1 bewoner. Wel worden er regelmatig bewoners getest, maar gelukkig zijn tot nu toe alle testen 

negatief. Dit kan overigens helaas elk moment veranderen. 

Zoals u waarschijnlijk wel hebt vernomen zijn de maatregelen vanuit de overheid verlengd tot D.V. 28 

april. Het Anker blijft gesloten voor bezoek. Omdat u zelfstandig in de Veilinghof woont gelden voor u 

de algemene richtlijnen die de overheid heeft gesteld voor kwetsbare ouderen, deze houden in: 

 Blijf zoveel mogelijk thuis;  
o Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)  
o Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar 

 Ga alleen naar buiten als dat nodig is; 
o Voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen  

 Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid; 
o Ga zeker niet op bezoek wanneer u verkoudheidsklachten heeft 

Het kan uiteraard zijn dat u een aantal dingen niet meer zelf kunt, waardoor het toch nodig is dat 

iemand bij u komt. Let u dan goed op de hygiëneregels en houdt de afstand van 1,5 meter goed in 

acht.  

Hierbij voor de duidelijkheid nogmaals de hygiëneregels. 

 Was de handen regelmatig; 
 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
 Gebruik papieren zakdoekjes; 
 Schud geen handen. 

 

Als u meer wilt weten over de adviezen van de overheid verwijzen we u naar de website van de 

RIVM; www.RIVM.nl. Zijn er vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met 

de EVV-er van het Anker.  

We beseffen dat dit een zware tijd is voor u allen, we wensen u veel sterkte en vooral Gods zegen! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dick van Bodegraven 

Bestuurder 

http://www.rivm.nl/

