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NIEUWSBRIEF voor bewoners en familie  

Van Neynsel Boswijk 

Versoepelingen 
 
De Rijksoverheid heeft bepaald dat zorglocaties 
zelf mogen beslissen of binnen de locatie een 
mondkapje gedragen moet worden. Dat – en de 
stabiele situatie binnen onze locatie – geeft ons 
ruimte voor nieuwe versoepelingen, die 
woensdag 9 juni om 12.00 uur ingaan.  
 
Mondkapjes 

• Medewerkers en gevaccineerde bezoekers 
hoeven geen mondkapje meer te dragen. 
Dat mag natuurlijk wel, bijvoorbeeld als u 
zich nog niet prettig bij de situatie voelt. De 
mondkapjesversoepeling is alleen mogelijk 
als iedereen 1,5 meter afstand van elkaar 
houdt. Dat is landelijk én bij ons nog steeds 
beleid. Dus kan de 1,5 meter afstand niet 
gewaarborgd worden, dan draagt u een 
mondkapje. Dat geldt voor zowel binnen als 
buiten.  

• Onze medewerkers dragen bij 
zorgmomenten binnen de 1,5 meter nog 
steeds een mondkapje.  

• Loopt u door een smalle gang of is het te 
druk in een ruimte? Zet uw mondkapje dan 
op, zodat u uzelf én anderen beschermt. 
 

Bezoek woningen  

• U kunt weer via de hoofdingang naar 
binnen. Het ‘poortbezoek’ komt hiermee te 
vervallen.  

• De voordeuren van de woningen zijn weer 
geopend. 

• Bezoek mag alleen op de kamer van de 
bewoner plaatsvinden. Dus bij binnenkomst  
 

 
in de woning loopt u direct door en blijft u 
niet in de huiskamer.  

• Op de slaapkamer van de bewoner mogen 
maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd komen. 
Als de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan 
worden – bijvoorbeeld buiten – mogen weer 
4 bezoekers ontvangen worden.  

• Terras- of tuinbezoek is mogelijk met 
bewoner en 4 bezoekers, op 1,5 meter 
afstand.  

• Medewerkers maken ook weer gebruik van 
het terras, en blijven ook op 1,5 meter 
afstand van elkaar en de 
bewoners/bezoekers.  

 
Grand Café 

• Bezoek mag weer samen met de bewoner 
naar het Grand Café. 

• Aan tafel mogen maximaal 4 personen 
zitten. Dat is inclusief de bewoner.  

• Ook in het Grand Café moet te allen tijde de 
1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Bescheiden zitfeestjes zijn weer mogelijk 
met het maximaal aantal personen dat in de 
betreffende ruimte past als alle aanwezigen 
op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. 
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Welzijnsactiviteiten  
Welzijnscoördinatoren en de coördinator-
vrijwillige-inzet zijn druk bezig met de 
voorbereiding voor het hervatten van 
welzijnsactiviteiten voor onze bewoners. Zodra 
hier nieuws over is, worden medewerkers van 
de woningen hierover geïnformeerd. 
 
Rouwkamer 
De rouwkamer wordt vanaf woensdag 9 juni 
weer in gebruik genomen.  
 

Basisregels die voor 
iedereen gelden 
 

• U houdt altijd 1,5 meter afstand van 
anderen en wast regelmatig uw handen. 

• Blijf thuis/binnen als u klachten heeft die 
passen bij het coronavirus en laat u testen. 

• Heeft u behoefte aan bescherming, of is er 
een verhoogd aantal besmettingen op de 
locatie? Draag dan altijd een chirurgisch 
mondkapje.  

• We volgen landelijke richtlijnen en spreken u 
erop aan als u zich daar niet aan houdt. 

 
Weer een stapje richting het oude normaal, en 
letterlijk en figuurlijk meer lucht door het 
mondkapje af te kunnen zetten. Maar: blijf 
verstandig en heb oog voor elkaar.  
 

Geniet van deze 
versoepelingen! 

 

NOV-keurmerk 
 
Super goed nieuws: het NOV-keurmerk Goed 
Geregeld is toegekend aan het vrijwilligerswerk 
van Van Neynsel. Een bijzondere erkenning, en 
een groot compliment voor al het werk en inzet 
van onze collega's. Maandag 21 juni vindt de 
officiële overhandiging van het keurmerk plaats. 
 
Achter de schermen is maandenlang hard 
gewerkt om het keurmerk van de Nederlandse 
Organisatie Vrijwilligers (NOV) te halen. De NOV 
komt op voor de belangen van vrijwilligers en 
versterkt de positie van vrijwilligerswerk in de 
samenleving. Zo krijgt vrijwilligerswerk de 
aandacht die nodig is. Met het NOV-keurmerk 
op zak laat onze organisatie aan de 
buitenwereld zien dat vrijwilligers bij ons in 
goede handen zijn. 
 
“Wij zijn erg blij en dankzij de hulp en inzet van 
veel collega’s, vrijwilligers en bewoners hebben 
we dit keurmerk behaald. Binnenkort – als het 
weer mag – gaan we dit vieren”, aldus Léonce 
van Leeuwen, Jacqueline Cornelissen, Miriam 
Dings en Kitty de Groot die de vrijwilliger bij Van 
Neynsel onder hun hoede hebben. 
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Frisse lucht 
 
Boswijk is een gezonde locatie! Uitvoerig 
onderzoek heeft aangetoond dat ons 
ventilatiesysteem veilig is en voor voldoende 
frisse lucht in elke ruimte zorgt. 
 
Vorig jaar meldden we al dat het 
ventilatiesysteem van onze locatie voldoet aan 
het bouwbesluit en dat er géén sprake is van 
recirculatie in de ventilatie- en 
luchtbehandelingssystemen. Dat was vorig jaar 
een hot item omdat regelmatig in het nieuws 
kwam dat recirculatie ook aerosolen (en dus 
mogelijk het coronavirus) kon verspreiden.  
 
Het gebruik van losse ventilatoren en airco-units 
– waarbij recirculatie plaatsvindt – raden we om 
die reden nog steeds af in ruimtes waar 
meerdere personen aanwezig zijn. 
 
Gezonde lucht 
We hebben de afgelopen maanden nog meer 
onderzoek gedaan. Zo hebben we gecontroleerd 
of alle ruimtes op de locatie voldoen aan de 
gewenste hoeveelheid verse luchttoevoer voor 
het aantal personen dat in een ruimte aanwezig 
kan zijn. De resultaten waren zeer gunstig: alle 
ruimtes van Boswijk voldoen. Daarmee draagt 
ons ventilatiesysteem bij aan een gezonde 
locatie! 
 
P.S. Wist u dat planten ook bijdragen aan een 
goede luchtkwaliteit? Informeer bij de 
plantenzaak of het tuincentrum maar eens naar 
luchtzuiverende planten. 
 

 
 
 
 

Nieuwe wijkmanager  
 
Wijkmanager Marga van Wanrooij vertrekt bij 
Boswijk. Ze wordt binnenkort opgevolgd door 
Hans Hooijmans, die uiterlijk 1 augustus, maar 
mogelijk al 1 juli start. In deze nieuwsbrief stelt 
Hans zich binnenkort aan u voor.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cliëntenraad 
 
Elke locatie van Van Neynsel heeft een eigen 
cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van 
cliënten en – indien nodig – het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg.  
 
De lokale cliëntenraad staat ook voor u klaar in 
deze bijzondere tijden. U kunt altijd contact 
opnemen met voorzitter Hans van den 
Eertwegh via e-mailadres 
h.van.den.eertwegh@vanneynsel.nl. 

 
 

 
 
 


