
 

 
Corona-update 1 oktober 2020 

 
 
Op dit moment bevinden we ons in een spannende ‘corona’-periode, met de vraag of we 
besmettingen kunnen voorkomen.  
 
Op dit keerpunt – na de toespraak van minister president Rutte, op 28 september j.l. – een 
update van de maatregelen die we als organisatie hanteren. 
 

1. Het Venster richt zich volledig op de doelstelling van de stichting en wil er maximaal 
zijn voor de individuele burgers van de gemeente Nunspeet. Daarom gaat de 
complete hulp- en dienstverlening door, zoals we het voor dit moment hebben 
afgesproken. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen en de 
afspraken die eerder per dienst zijn gemaakt.  

2. Uiteraard dient steeds de afweging gemaakt te worden of een bezoek kan worden 
vervangen door een ‘telefonische ontmoeting’.  

3. Voor de komende periode zeggen we een aantal bijeenkomsten af, hoe jammer we 
dat ook vinden.  - de aangekondigde Herfsttochten gaan niet door; 
     - een geplande Mantelzorg-puzzeltocht gaat niet door; 
    -  een (toch nog) voorbereide vrijwilligersbijeenkomst in 
     november gaat niet door;  
    -  een bijeenkomst met jubilarissen – op 14 oktober – 
     gaat niet door; 

-  de Nieuwjaarsreceptie (8/1/2021) gaat niet door. 
4. Bij de ingang van het dienstencentrum staat een desinfectiezuil. Het is verplicht om 

deze te gebruiken!  
5. Bij de receptie van het dienstencentrum ligt een lijst waarop bezoekers én 

(vrijwillige) medewerkers hun naam moeten zetten. Ook voor een kort bezoek dient 
u zich te registreren. Bij een uitbraak of verdenking kunnen we u dan waarschuwen!       
De lijst hoeft niet ingevuld te worden door deelnemers aan geregistreerde clubs en 
maaltijden. Die namen staan al elders. 

6. De keukendeur en de deur van de berging gaan op slot. Ze fungeren niet langer als 
ingang. Iedereen meldt zich bij de receptie.  
Kleine spullen kunnen bij de receptie worden afgegeven.  

7. In de keuken mogen slechts drie medewerkers actief zijn. 
8. Voor enkele omschreven taken hanteren we een mondkapjes-beleid.  

 
In het algemeen geldt: 

- Mensen met een goede weerstand zijn beter bewapend tegen het virus.  
- Hou rekening met elkaar. Loopt u risico of loopt een ander risico, bespreek dat met 

elkaar. Wees open! 
- Wees alert. Voelt u zich niet lekker, blijf dan weg!  
- Het Venster wil in deze tijd burgers vaker per telefoon spreken.  

We laten niemand ‘alleen’. 
- Hou afstand! De 1,5 meter is belangrijk. 



 
Burgers kunnen contact zoeken met Het Venster.  
Op werkdagen blijven we ‘gewoon’ open. 
Het dienstencentrum zal telefonisch 7 dagen per week geopend zijn, middels een 
doorverbinding met één van de medewerkers. 
 

Kantoortijden:  0341 25 72 42 
Buiten kantoortijden: 06 224 19 304 

 
 
Ik wens iedereen veel sterkte, een goede gezondheid en Gods Zegen toe. 
Met hartelijke groet, 
 

 
 
John Hoving 
Directeur 
je.hoving@hetvenster-nunspeet.nl  
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