
 
 

Aan cliënten met dagbesteding van het Anker    

 

Kesteren, 28 mei  2020 

 

Betreft: stand van zaken rond dagbesteding 

 

Beste cliënt dagbesteding, 

 

Door middel van deze brief informeren we u over de huidige situatie in het 

Anker en over de dagbesteding. We zijn dankbaar dat het aantal besmettingen 

in het Anker tot nu toe beperkt is gebleven. Op dit moment hebben we al 

enkele weken geen nieuwe besmettingen met het Corona virus gehad. 

We zijn dan ook blij dat de dagbesteding vanaf D.V. begin juni weer beperkt 

kan starten. Alle cliënten van de dagbesteding zijn in de afgelopen periode 

benaderd door medewerkers van het Anker. Tijdens deze gesprekken is met u 

besproken of u weer deel wilt nemen aan de dagbesteding of dat u liever nog 

thuis blijft.  

Vanaf woensdag 3 juni a.s. start de dagbesteding op maandag en vrijdag. Er is 

met u afgesproken op welke dagen u kunt komen. Voor de veiligheid gelden er 

wel een aantal aangepaste regels. Zo is het de bedoeling dat u 1.5 meter 

afstand van elkaar en (indien mogelijk) van de medewerkers houdt. Er zal extra 

aandacht aan de schoonmaak besteedt worden. De medewerkers van de 

dagbesteding zullen ter bescherming van zichzelf en de bewoners in het Anker 

een mondmasker en handschoenen dragen. 

Om te voorkomen dat er toch besmettingen plaats vinden vragen wij u 

nadrukkelijk om niet naar de dagbesteding te komen als u klachten heeft van: 

 

 -koorts (38 graden en hoger) 
- Verkoudheid, hoesten en/of niesen 
- U recent (korter dan 2 weken) in contact bent geweest met iemand  die    
  besmet is met Corona 
 
 
 



 
 

Daarnaast gelden ook tijdens de dagbesteding de algemene hygiëneregels: 

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

 
We kijken er naar uit om u vanaf volgende week te ontmoeten. Zijn er vragen 

naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de receptie 

van het Anker of met een medewerker welzijn.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Dick van Bodegraven 

Bestuurder 


