
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers van Wicherumloo, 
Verdergaande openstelling van Wicherumloo. Het gaat goed met de uitvoering van de 
huidige bezoekregeling. Zo goed dat wij hebben besloten om vanaf 20 juli overdag de deur 
permanent voor bezoek open te zetten tussen 9.30 uur en 17.00 uur. De receptie is in die periode 
niet bemenst. Wel blijft registratie noodzakelijk om in geval van een uitbraak snel de gelegde 
contacten te kunnen achterhalen. Wij vragen uw bezoekers daarom het registratieformulier in te 
vullen en te deponeren in de doos op de balie. We vertrouwen er op dat dit gebeurt. In de avond 
is bezoek welkom tussen 18.30 uur en 20.00 uur (als aankomstmoment) en kan het 
registratieformulier worden afgegeven aan de receptionist(e). 
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4 – Aantal bezoekers per bezoek 
Voor bewoners van Roekel en de Vijfsprong blijven per 
bezoekmoment maximaal 2 bezoekers toegestaan op 
hun eigen kamer. Voor Willinkhuizen zijn per 
bezoekmoment 2 bezoekers toegestaan uit hetzelfde 
huishouden. Komen de bezoekers uit verschillende 
huishoudens, dan geldt de norm van 1 bezoeker per keer, 
omdat op de eigen kamer op Willinkhuizen met twee 
bezoekers uit een verschillend huishouden de 1,5 meter 
afstand niet kan worden bewaard.  
 

5 – Looproute 
Bezoekers lopen na de intake de kortste route naar de 
kamer van de bewoner. 
 

6 – Wat mag wel / niet met het bezoek  
Het is niet toegestaan voor bezoekers om met de 
bewoner in De Aanleg, VIOS of huiskamer De Vijfsprong 
plaats te nemen. De eigen kamer blijft het uitgangspunt. 
Wel mag de bezoeker een wandeling maken met de 
bewoner en wast en ontsmet hij/zij bij terugkomst van de 
wandeling in Wicherumloo de handen, net zoals de 
bewoner. 
 

7 - Kapsalon 
De kapsalon is nog niet toegankelijk voor niet-bewoners.  
 
Met deze vergaande openstelling voor bezoek denken wij 
u en uw bezoekers maximale ruimte te geven om eigen 
keuzen te kunnen maken. We zijn dankbaar dat alles zo 
goed gaat en dat u en uw bezoekers ook alert blijven  op 
de 1,5 meter afstand! Laten we met elkaar blijven 
opletten, want het virus is nog niet onder controle!  
 

Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,  
Henk Blotenburg, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Bezoekmomenten 
Er is geen limiet meer aan het aantal bezoekmomenten.  
 

2 – Aankomsttijden voor bezoek 
Als aankomst momenten voor bezoek blijven twee 
tijdslots ingesteld. Overdag  tussen 9.30 uur en 17.00 uur 
en ’s avonds tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Overdag is de 
receptie niet meer bemenst. Bezoekers vullen wel een 
registratieformulier in en deponeren dit in de doos op de 
receptie. Daarna wast en ontsmet men de handen. 
Bezoek verlaat zelfstandig het pand, hetzij via de 
hoofdingang of via de uitgang op Roekel. Voor de 
bewoners van Willinkhuizen geldt dat het bezoek meldt 
via de bel als zij het appartement van de bewoner 
verlaten, zodat de zorg de bewoner weer kan opvangen. 
Het bezoek mag niet in de huiskamer komen. 
 

3 – Bezoektijden Willinkhuizen 
Voor Willinkhuizen is bezoek ’s morgens mogelijk vanaf 
10.30 uur (de zorgmedewerkers zijn om 9.30 uur nog te 
druk met zorgverlening).  

 

We herhalen nogmaals de “gouden regels” die 
voor u gelden en voor uw bezoekers: 
 

• HOUD 1,5 METER AFSTAND 

• WAS JE HANDEN REGELMATIG 

• HOEST OF NIES IN JE ELLEBOOG 

• VERMIJD HANDEN GEVEN 

• BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN 
 

en alle andere relevante RIVM voorschriften. 
Samengevat geldt voor Wicherumloo: 
 

Fijne zomer gewenst! 


