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Beste leden, 
 

1 december, de datum dat de regels hoe ons te houden, in het Coco’s-19 tijdperk, 
weer wat wijzigingen hebben ondergaan. 
 
Hierbij de (rand)voorwaarden, die vanaf deze datum van kracht zijn, voor het 
bezoeken van buurthuizen, e.d., een groepering waar wij, als ontmoetingscentrum 
De Werf, ook onder vallen. 
De gemeente Schiedam, heeft ons de volgende informatie verschaft, over het 
houden/bezoeken van activiteiten, binnen het gebouw: 
 
Buurthuizen en wijkcentra zijn gesloten voor vrije inloop van bezoekers. Het 
organiseren van besloten activiteiten is wel toegestaan voor mensen die kwetsbaar 
zijn zoals bij psychische problematiek en eenzaamheid. 
Hoofdregel daarbij is dat er maximaal 30 mensen in een buurthuis in groepjes van 4 
mogen zijn, mits de 1,5 meter regel wordt gewaarborgd. 
 
Voorwaarden: 
 

• Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf, waarbij vastgesteld 
wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet. Alleen mensen zonder 
klachten kunnen deelnemen. 

• Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen uit een van de 
bovengenoemde groepen. 

• De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen spontane 
bijeenkomst. 
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• Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt van de 
activiteit. 

 
Randvoorwaarden: 
  
Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten verlopen en besmettingen 
te voorkomen, dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te worden: 
  

• Alle basis-hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd: iedereen houdt 
1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen. 

• Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers 
desinfecteren bij binnenkomst de handen. 

• Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen. 
• Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen 

alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op 
zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen. 

• Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt 
een mondkapje gedragen. 

• Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rondelen dragen 
een mondkapje. 

• Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds 
het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren. 

• Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter 
tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van 
elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!) 

• Er mag koffie of thee geserveerd worden, maar geen eten. 
 
En juist dat ene zinnetje, met aan het eind (niet kaarten dus!), in de voorlaatste 
alinea, baarde ons, opnieuw, kopzorgen.  
Je begrijpt, ons kaartenhuis, in letterlijke zin, stortte, bij het lezen hiervan, in 
figuurlijke zin, volledig in!  
 
Neen toch hè? Juist nu, nu we alles in het werk hebben gesteld om te voldoen aan 
de basisregels, en juist nu, nu we een co2 gestuurde ventilatie hebben laten 
aanbrengen in het gebouw, om binnen een optimale luchtcirculatie te verkrijgen? 
 
Maar gelukkig, bij informatie, deze maandag, bij de Rijksoverheid, is ons 
medegedeeld dat, voorzover we ons houden aan de basisregels, we ons geen 
zorgen behoeven te maken, en dat er ‘gewoon’ gekaart mag worden in De Werf! 
Hoera, hoera! 
 
Wordt zeker vervolgd! 
Blijf gezond! 
 
 

Groet, 

Henk  

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen

