
 

 

 

Beste vrijwilliger, 

 

Per 1 juli 2021 gaan er meerdere versoepelingen in bij Prinsenstichting. Wat kijken 

we er allemaal naar uit! In deze brief leest u meer over de versoepelingen die per  

1 juli bij Prinsenstichting worden doorgevoerd. 

 

Versoepelingen op een rij (per 1 juli 2021) 

Dagbesteding 

Vanaf 1 juli mogen cliënten die bij Prinsenstichting wonen weer onderling mengen. 

Zij kunnen zodoende dan weer naar de dagbestedingsplek van voor de invoering van 

‘dagbesteding in bubbels’. Of zij kunnen naar een andere passende 

dagbestedingsplek.  

 

Cliënten van binnen en buiten Prinsenstichting mengen we per 1 juli nog niet met 

elkaar. Cliënten die thuis of elders wonen zijn op de dagbestedingslocatie welkom in 

een bubbel met cliënten die allemaal buiten Prinsenstichting wonen.  

 

Sporten 

Vanaf 1 juli kunnen bij Prinsenstichting wonende cliënten van verschillende woningen 

binnen weer gezamenlijk sporten. De 1,5 meter afstand hoeft hierbij niet te worden 

aangehouden.  

 

Cliënten die bij Prinsenstichting wonen, blijven bij sportactiviteiten gescheiden van 

elders wonende cliënten. Voor hen gelden de algemene RIVM-regels als 1,5 meter 

afstand, mondkapje dragen en handen wassen.  

 

Kerkdiensten 

Vanaf 1 juli worden de kerkdiensten in fysieke vorm hervat. De eerste kerkdienst 

weer in fysieke vorm is waarschijnlijk op zondag 11 juli. Tijdens de kerkdiensten 

mogen cliënten die bij Prinsenstichting wonen, ook als zij van 

verschillende  woningen zijn, binnen de 1,5 meter van elkaar zitten.  

 

Begeleiders vallen onder de groep ‘extern’ en moeten de algemene regels in acht 

houden, zoals 1,5 meter afstand waar mogelijk, mondkapje dragen en handen 

wassen. Uiteraard geldt dat zij niet kunnen aansluiten in geval van corona-

gerelateerde klachten. 

 

 



 
 

 

 

Teststraat 

Er is sinds enkele weken een dalende trend zichtbaar in het aantal besmettingen 

onder medewerkers. Dat is uiteraard goed nieuws! Ook het aantal collega’s met 

klachten en dus het aantal afgenomen testen in onze teststraat is sterk gedaald. Na 

11 juni wordt onze teststraat volledig opgeheven. Collega’s met 

verkoudheidsklachten kunnen terecht bij één van de GGD-teststraten om zich te 

laten testen.  

Cohort-afdeling 

In de eerste week van juni wordt de cohort-afdeling weer omgebouwd tot ballenbak. 

Goed nieuws voor alle cliënten die weer gebruik willen maken van de ballenbak. In 

geval van nood en behoefte van een cohort-afdeling kan deze (tijdens werkdagen) 

binnen 4 uur weer worden omgebouwd. 

 

Perspectief 

Hoewel sommigen van u nog contact hebben met cliënten, missen we ook de vele 

activiteiten waar u of andere vrijwilligers zo’n geweldige bijdrage aan leveren. En 

waar ook u net als de cliënten zoveel plezier aan beleeft. Daar werken we met elkaar 

naartoe! Zodra deze stap gezet wordt, laten we dit natuurlijk weten. 

Contact 

Heeft u vragen? Neem contact op met de persoonlijk begeleider van de cliënt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur Prinsenstichting  


