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Betreft; Laatste nieuws rond corona, mei 2020  

Bron; de Rijksoverheid 
 

Beste leden en betrokkenen, 

 

Het lijkt nog niet heel reëel om op korte termijn onze sport- en spel activiteiten weer op te starten. 

De laatste meldingen van de rijksoverheid laten dat (nog) niet toe. Dat spijt ons verschrikkelijk, want 

we weten hoe iedereen verlangt naar het contact en de gezelligheid van alle activiteiten. Hierbij de 

laatste coronaregels en hoe SAZ hiermee om zou kunnen gaan: 

 

Om opnieuw een besmettingspiek te vermijden blijven alle basisregels, u ongetwijfeld bekend, van 
kracht. Daarnaast;  
 
Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? 

• Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 

• Bent u ziek, verkouden met koorts, blijf dan zeker thuis. 

 
Per 11 mei Contactberoepen 

• Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rijinstructeurs, 
(para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in 
uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen 
(acupuncturist, homeopaat, enz.). 

• Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. 

• Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf 
bespreken of het bezoek een risico oplevert. 
 
Verwachting per 1 juni 
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan: 

• Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt) 
• Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden 
• Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen 

open, onder voorwaarden  
o een maximum van 30 personen (excl. personeel) en 1,5 meter afstand 
o bezoekers moeten reserveren 

 
Verwachting per 1 juli 
Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de 
campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximumaantal bezoekers hopelijk worden 
uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt 
dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten. 
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Verwachting per 1 september 
Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en 
wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Alle contactsporten en 
binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder 
publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. 

 

 

Wat betekent dit voor alle activiteiten en diensten van SAZ: 

Als er per 1 juni geen nieuwe besmettingspiek is ontstaan, dan zouden misschien de repaircafe’s, 

klusjesdienst en vervoersdienst weer kunnen starten. Met de betreffende coördinatoren werkt het 

bestuur uit onder welke voorwaarden. De eerste voorwaarde is natuurlijk dat de vrijwilligers het 

werk weer willen/kunnen doen. Daarnaast moeten de betreffende locaties weer open kunnen zijn 

voor publiek. Dan hebben we het over Dianthus, de Meander, Parento, Vivere, Koffie Enzo, en de 

Kroon. Zoals het er nu uitziet gaat dat nog niet lukken. 

Onze consulenten en  de belastingservice hebben doorgewerkt voor zover dat kon. Eén op één 

contacten kunnen (weer) mits op 1,5 meter afstand. 

Zoals het er nu voorstaat kunnen we per 1 september pas weer sport en spel starten. Ook dat hangt 

dan af van het aantal besmettingen van dat moment. Daarnaast moeten de locaties zich weer open 

mogen/kunnen stellen voor bezoekers.  We hebben het dan over de Brede School, Comeniuscollege, 

het Yogahuis, het zwembad, Swanla, Kerk St Joseph en de Meander. Per onderdeel zullen we dit dan 

moeten bezien. 

We zullen dus nog even door moeten bijten mensen. We moeten vooral toe leven naar 1 september. 

Laat ons horen als we iets voor u kunnen betekenen, 

Rest mij u weer alle gezondheid en sterkte toe te wensen, wij hopen u allen weer aan te treffen, 

Namens het bestuur van SAZ, 

Ellie Ham-Onderwater 

 

 

 

 

 

mailto:nieuwsbrief@sazuidplas.nl
mailto:secretaris@sazuidplas.nl


 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Senioren Actief Zuidplas 

Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen meld dit op : nieuwsbrief@sazuidplas.nl. 

Vereniging Senioren Actief Zuidplas (SAZ) correspondentieadres: Postbus 103,  2910 AC Nieuwerkerk ad IJssel   KvK 40465444   

Telefoon 06-27192690       Email secretaris@sazuidplas.nl       website www.sazuidplas.nl      Rabobank NL10RABO0307690180 

 

 

mailto:nieuwsbrief@sazuidplas.nl
mailto:secretaris@sazuidplas.nl

