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Langzaam weer terug naar normaal! 

De intelligente lockdown van Nederland is versoepeld. Er mag 

weer steeds meer en dat is erg fijn nu de zomer zich steeds 

meer aandient. Dit betekent niet dat Corona nu uit de wereld 

is. Wel dat het virus op dit moment redelijk onder controle is.  

 

Thuisbezoeken 

Vanaf 2 juni a.s. start ons team daarom weer, waar mogelijk, 

met thuisbezoeken. Voor elk bezoek geldt dat bij 

verkoudheids– en griepklachten, aan jouw kant of aan onze 

kant, de afspraak niet door kan gaan. Het kan zijn dat wij 

voor een afspraak (of bij twijfel) eerst contact met je 

opnemen of het bezoek door kan gaan.  

Wij rekenen hierbij op jouw medewerking! 

De medewerkers van 

Doezorg staan in deze 

CoronaCrisis  voor je 

klaar. Hierbij volgen wij 

de aanwijzingen van het 

RIVM op: www.RIVM.nl 

 

Wij houden je zo goed 

mogelijk op de hoogte. 

Dit doen wij op onze 

website ww.doezorg.com  

en via sociale media: 

 

I:       doezorgdoetinchem 

F:     doezorg 

Baby op komst… 

 

Op 25 mei a.s. gaat Sanne met zwanger-

schapsverlof. Wij gaan haar missen in ons 

team maar hopen dat ze een mooie en ge-

zonde, gelukkige tijd tegemoet gaat met 

haar gezin en haar kleine buikbewoner.  

 

Voor de cliënten van Sanne organiseren wij 

na haar bevalling, en wanneer het weer 

mogelijk is met het oog op Corona, een 

kraamfeestje!  

 

De datum voor het kraamfeest wordt in 

overleg met Sanne op tijd doorgegeven aan 

haar cliënten. 

Tip: bezoek het Airborne Museum! 

 

Nu de herdenking van de 

bevrijding van Nederland, 75 jaar 

geleden, en alle grote feesten 

geen doorgang vonden, is het aan 

ons zelf de bevrijding van 

Nederland te herdenken.  

 

Een spectaculaire manier om dit te 

doen is om de Airborne Experience in het 

Airborne Museum te beleven en te 

bezoeken. Waan jezelf als soldaat in de 

beroemde Slag om Arnhem en leer hoe hard 

er in 1944 in Arnhem is gevochten voor 

onze vrijheid. Meer informatie vind je op: 

www.airbornemuseum.nl  
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Coronamaatregelen: wat, wanneer, waar en hoe de komende maanden 

Wat gaat er naar verwachting veranderen per 1 juni 2020? 
 
Terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden zijn 
weer toegestaan.  Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en 
theaters),  mogen binnen open, onder voorwaarden: 

1. Een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand (voor bioscopen geldt het maximum van 30 
per zaal); bezoekers moeten reserveren of zich aanmelden; 

2. Er vooraf vindt een check plaats om in te schatten of er risico’s zijn. 

Musea en erfgoed met een publieksfunctie mogen op basis van reservering open als bezoekers 
kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand. Het voortgezet 
onderwijs gaat (gedeeltelijk) open. 
 

Wat gaat er sowieso veranderen per 1 juni 2020? 
 
Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig 
moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarbij is er geen check vooraf mogelijk. Daarom 
is iedereen verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen. Hiermee 
beschermt u andere reizigers. 

Wat gaat er naar verwachting veranderen per 15 juni? 
 
Afhankelijk van de ontwikkeling kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen 
en praktijklessen geven. Voor het hoger onderwijs wordt de komende periode in kaart gebracht 
wanneer en hoe zij te zijner tijd weer open kunnen. Scholen nemen maatregelen om drukte in de 
spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen. 

Wat gaat er naar verwachting 
veranderen per 1 juli? 
 
Als we het virus onder controle houden, 
kunnen per 1 juli de 
gemeenschappelijke wc’s en douches 
op de campings en vakantieparken, en 
bij parken, natuur-gebieden en 
stranden weer open.  
 
Ook hoopt het kabinet dat het 
maximumaantal bezoekers kan worden 
uitgebreid naar 100 personen voor 
bioscopen, restaurants en cafés, 
culturele instellingen. Dit geldt dan ook 
voor georganiseerde samenkomsten, 
zoals kerkdiensten, bruiloften en 
uitvaarten. 

Wat gaat er naar verwachting 
veranderen per 1 september? 
 
De deuren gaan van het slot voor de 

fitnessclubs, sauna’s en wellness 

centra, sportkantines, etc.  Ook zijn alle 

binnen- en buitensporten dan weer 

mogelijk voor alle leeftijden.  

 

Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden 

zonder publiek.  

Betaald voetbal start weer. 
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Deze is voor jou 

Storms don’t last forever 
Constance 

Damon 

Esther 

Sanne 

Stephanie & Wieko 

 

Help de horeca! 

 

Veel ondernemers en bedrijven in de 

horeca hebben moeite om het hoofd bo-

ven water te houden. Wij vinden het  

belangrijk om zoveel mogelijk te in-

vesteren in locale winkels, musea en de 

horeca. Ons team probeert zoveel mo-

gelijk een steentje bij te dragen in deze 

Corona tijd. Wij snappen dat niet iedereen 

kan investeren in een ander omdat je  

eigen middelen misschien niet toereikend 

zijn. Maar ook jij kan nu helpen! 

 

Win een horecabon en ondersteun 

jouw favoriete café! 

Wij stellen jou in de gelegenheid om jouw 

favoriete horecagelegenheid te helpen 

met een “help de horeca bon”. Heb jij een 

café of restaurant, die jij graag wil onder-

steunen? Stuur dan een mail naar: 

doen@doezorg.com en geef aan 

waarom jij vindt dat dit horecabedrijf 

ondersteunt moet worden. Jij ontvangt 

dan een bon van € 25,- waarmee jij kunt 

gaan eten en/of drinken bij het door jou 

opgegeven café of restaurant! 

Voorwaarden 

Je mail moet voor 1 juli a.s. bij ons  

binnen zijn en de door jouw opgegeven 

horeca moet in de officiële lijst staan.  

Kijk hiervoor op: www.helpdehoreca.nl  

 

De barbecue mag aan! 

 

Deze week hebben we de barbecuepakket-

ten en kaartjes voor De Eusebius mogen 

uitdelen. Zat je niet bij de winnaars doe dan 

zeker mee met onze “Help de Horeca” actie 

(wie weet krijg je zelfs een beetje voor-

rang!) 

 

  


