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Vooraf: Klachten? 
U bent van harte welkom in het Toon Hermans Huis, maar heeft u, of hebben uw 
gezinsleden last van verkoudheid,  hoesten of koorts blijf dan nog even thuis. 
Wanneer u zelf nog onder behandeling bent met chemotherapie of bestraling, wees dan 
extra voorzichtig.  Wellicht is het verstandig om uw bezoek nog even uit te stellen. U kunt 
altijd vragen om telefonische ondersteuning. Onze gastvrouwen en -heren kunnen 
regelmatig op deze wijze contact met u hebben zodat u toch even uw verhaal kwijt kunt of 
vragen kunt stellen. 
 
Kondig van te voren aan dat u wil komen. 
Omdat onze ruimtes beperkt zijn, zijn wij genoodzaakt om het aantal mensen per activiteit en 
het aantal mensen in de huiskamer voor een kopje koffie/thee en gesprek te beperken. Wilt u 
er zeker van zijn dat u kunt komen, maak dan van te voren een afspraak. Heeft u op de dag 
zelf zin om te komen, bel dan even van te voren naar het huis of er genoeg ruimte is zodat u 
niet voor niets komt (tel.nr: 0495 - 541 444). 
 
Gebruik toilet  
Wij proberen het gebruik van het toilet zoveel mogelijk te beperken dus ga het liefst van te 
voren thuis nog even. Bij hoge nood is het toilet natuurlijk beschikbaar. Wij reinigen het toilet 
even na ieder bezoek. 
 
Ontvangst 
De gastvrouw of -heer zal als vanouds de deur voor u openen. Helaas moeten zij wel op 1,5 
meter afstand blijven en kunnen ze geen handen schudden. Bij binnenkomst zal de 
gastvrouw of -heer u vragen om uw handen te ontsmetten. Wij hebben hiervoor materiaal bij 
de voordeur staan.  Loopt u vervolgens  -voor hen uit - door naar de huiskamer. Uw jas kunt 
u meenemen naar de huiskamer. Onze garderobe is te smal, dus die gebruiken we voorlopig 
even niet. 
We hebben de huiskamer anders ingericht. Dit betekent dat we onze gasten vragen om een 
plekje te zoeken aan de voorzijde van de huiskamer. De achterzijde is gereserveerd voor 
onze gastvrouwen en -heren. Er kunnen maximaal 4 gasten in de huiskamer. Hierbij kan 
iedereen  op 1,5 meter afstand van elkaar plaats nemen. 
 
Bezoek 
Het kopje koffie of thee wordt op een dienblad geserveerd, zodat u het zelf kunt afpakken. Bij 
het klaarmaken hebben de gastvrouwen en -heren handschoenen gebruikt.  
Wanneer u voor een specifieke activiteit komt, zal de aanbieder ter plekke toelichten welke 
aanpassingen wij aangebracht hebben, bijvoorbeeld welke looproutes etc. er zijn. Hou 
tijdens uw bezoek steeds rekening met het 1,5 meter afstand houden van elkaar. 
 
Vertrek 
Als u uw bezoek wil afronden, plaats uw kopje of glas dan terug op het dienblad. Plan met de 
gastvrouw of -heer desgewenst alvast uw volgende bezoek. Laat eerst de gastvrouw of -heer 
voor u uit lopen naar de voordeur zodat zij/hij die op de gewenst afstand voor u kan openen. 
 


