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Betreft; nieuws rond corona, juni 2020  

Bron; de Rijksoverheid 

 

Beste leden en betrokkenen, 

 

Een heel klein beetje lijkt het normale leven weer terug te keren, Voorzichtig starten we 

weer enkele activiteiten op. 

 

Zo gaat het Repair Café van start in Swanla, voorlopig als enige activiteit daar. Dit omdat er  

een grote ruimte is. In de Kroon en in Koffie Enzo lukt dit nog niet, omdat deze locaties nog 

erg voorzichtig zijn met het ontvangen van bezoekers. 

Het Repair Café in Swanla heeft op 3 juni proef gedraaid en zal daarna 17 juni open zijn in de 

ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur. Vervolgens elke eerste en derde woensdag van de maand.  

 
Vanzelfsprekend gaat het Repair Café ook werken volgens de RIVM-richtlijnen. Komt u dus bij 

voorkeur alleen en ga het liefst vooraf thuis naar het toilet. Bij binnenkomst worden een paar 

vragen gesteld en de bezoekers geregistreerd. Alle apparaten worden eerst ontsmet en de 

reparateurs werken met eigen gereedschap op ruim 1.5 meter van elkaar. Ze hebben er weer 

zin in.  

 

Onze klusjesservice gaat ook weer starten. Ook daar met enkele maatregelen. Zo wordt bij 

uw melding van een klusje bij de coördinator en bij uitvoering van de klus door de vrijwilliger 

gevraagd, of  u gezond bent en geen corona contacten hebt gehad. 

Zorg dat u een schone handdoek en zeep bij de hand hebt, om de klusser bij binnenkomst en 

bij vertrek zijn handen te kunnen laten wassen. Het is uw verantwoordelijkheid en dat van 

de klusser om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bijna alle klussers kunnen en willen 

weer starten.  

 

Helaas hebben wij onze vervoersdienst stil moeten leggen. Dat vinden we erg vervelend, 

want de dagverzorgingen b.v. starten weer en we gunnen iedereen de gezelligheid van 

contacten met anderen. Het RIVM laat echter geen enkele ruimte, omdat het voorschrift 

onder anderen is dat de chauffeur de klant niet mag aanraken. Geen arm geven, geen 

portier open doen, geen gordel helpen omdoen, niet helpen uitstappen. Ook 1,5 meter 

afstand houden is lastig in de auto. (Taxichauffeurs hebben vaak plexiglas in de auto ter 

bescherming van zichzelf). Aangezien ook onze chauffeurs behoren tot de kwetsbare groep, 

hebben wij als bestuur dit besluit moeten nemen. En natuurlijk, de chauffeurs willen wel. 

Enthousiaste lieve mensen. Als er weer enige ruimte zal zijn staan ze weer paraat. 
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Onze consulenten zijn nog steeds, als vanouds, beschikbaar via het bekende telefoon 

nummer en ook de belastingservice staat nog steeds voor u klaar.   

 

U hebt vast ook wel gehoord dat besmettingen vooral plaats vinden in binnenruimten, waar 

niet altijd voldoende wordt geventileerd. Ruimten waar onze sport en spelactiviteiten plaats 

vinden. 

 

Het is dus lastig om de binnenactiviteiten goed en verantwoord te laten plaats vinden.  

 

Voor wat yoga betreft. De richtlijnen op dit moment zijn niet duidelijk voor de verschillende 

kernen in Zuidplas. Het yoga huis in Nieuwerkerk mag starten, “omdat yoga onder wellness 

valt”. In Zevenhuizen, Swanla, mag het echter niet.  

Het bestuur van SAZ wil er nog geen verantwoordelijkheid voor nemen. In Juli worden de 

regels voor sport activiteiten versoepeld, daar wachten we op. 

 

Het zwembad is wel al open voor baantjes zwemmen, onder coronaregels. De hydrotherapie 

vraagt echter nog organisatie en uitzoekwerk. Dat kan dus nog niet. 

 

Sport en spel van SAZ is dus nog niet mogelijk. Hopelijk kan er in juli weer iets meer. Het zal 

steeds afhangen van het aantal besmettingen van dat moment.  

 

Per sport en spel onderdeel zullen we steeds moeten bezien wat haalbaar is. De 1,5 meter 

afstand van elkaar is een lastige. We volgen het allemaal. 

 

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

september. Dan zou alles weer moeten kunnen draaien. 

 

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 
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