Aduard, 23 september 2020

De Buurthuiskamer in Aduard in coronatijd,
Een bericht van het bestuur.
Vanwege de coronacrisis is de BHK al een half jaar gesloten. Het bestuur achtte een openstelling
niet verantwoord, omdat in de BHK niet of nauwelijks voldaan kan worden aan de RIVMrichtlijnen én omdat we te maken hebben met een kwetsbare groep mensen.
De vrijwilligers en bezoekers missen de BHK erg; een aantal mensen heeft het bestuur dringend
verzocht om te onderzoeken hoe de BHK wel open kan. Het bestuur heeft serieus gekeken naar
de mogelijkheden (die moeten passen binnen de landelijke richtlijnen) en komt tot de hierna
volgende standpunten.
Natuurlijk kan het zo zijn dat we deze standpunten weer moeten wijzigen wanneer landelijke of
regionale maatregelen hierom vragen.

Openstelling van de BHK
-

-







De BHK is opgemeten, zie hiervoor de foto in de bijlage.
Er kunnen maximaal 6 bezoekers en 1 dienstdoende vrijwilliger terecht. We garanderen
zo de anderhalve meter afstand, én houden tevens rekening met de RIVM regel dat bij
huisbezoek maximaal 6 extra personen ontvangen mogen worden.
In de maand oktober is de BHK op twee momenten in de week geopend:
dinsdag 6 – 13 – 20 – 27 oktober van 10.00 – 11.00 voor koffiedrinken;
donderdag 1 – 8 – 15 – 22 – 29 oktober van 12.00 – 13.00 voor een maaltijd.
Bezoekers geven zich uiterlijk maandagavond 20.00 uur op bij Erna v.d. Hoek, tel. 0504031678, g.van.der.hoek@home.nl.
Erna houdt een lijst van aanmeldingen bij en zet zo nodig (in overleg met de
bezoeker)mensen op een wachtlijst. Erna wijst er op dat mensen zich niet mogen
aanmelden, wanneer er klachten zijn die kunnen wijzen op corona. En wijst er op dat
mensen zo veel mogelijk thuis van het toilet gebruik maken.
We werken met een beperkt aantal vrijwilligers, deze vrijwilligers verplichten zich te
houden aan de richtlijnen en maatregelen van het bestuur.
dinsdag koffiedrinken: Erna, Addie, Mona
donderdag eten: Erna regelt wie er wanneer kookt.
De vrijwilliger:
Haalt de sleutel (bij ?) en de lijst met aanmeldingen bij Erna.
Opent de deur aan de terraskant. Doet de deur op slot wanneer alle bezoekers binnen
zijn.
Vraagt de bezoeker bij binnenkomst of hij/zij klachten heeft die kunnen wijzen op
corona.
Ziet er op toe dat de bezoeker bij binnenkomst de handen wast met desinfecterende gel.
Tekent op de aanmeldlijst aan dat de bezoeker er is.









Zorgt er voor dat de bezoeker plaats neemt op de hem of haar aangewezen stoel. Zie
hiervoor de bijlage met foto en toelichting. De bezoeker wordt geacht hier gedurende het
uur te blijven zitten.
Bewaakt dat de bezoeker de jas over de rugleuning van de eigen stoel hangt.
Schuift vanaf de kant van het aanrecht de koffie of de maaltijd over de tafel toe. De
vrijwilliger voorziet de koffie van suiker en melk en een koekje. Opnieuw inschenken en
opruimen gebeurt ook via schuiven over tafel.
Bewaakt dat de bezoekers na het uur in omgekeerde volgorde het pand verlaten: eerst 6,
dan 5, dan 4, enz.
Wanneer minder dan 6 mensen op de lijst van aanmeldingen staan, vervallen
respectievelijk stoel 1, 2, 3, enz.
Laat geen mensen toe die zich niet hebben aangemeld, de deur blijft gesloten.
Na afloop: zet de thermostaat terug, doet de deur open om te luchten, ruimt op, telt geld,
desinfecteert tafel / stoelleuningen / deurknoppen. Tevens wc-bril wanneer deze is
gebruikt.
De aanmeldlijst wordt opgeborgen in een map in het kantoortje.
Sluit af en brengt de sleutel terug.

Overige activiteiten
-

-

Maandag om de 14 dagen is de mannensoos in De Meeden: 28 sept – 12 okt – 26 okt –
enz.
De activiteitencommissie kan, mits de regels van RIVM en Rijksoverheid is acht worden
genomen, activiteiten organiseren in De Meeden. Te denken valt aan lezingen,
filmavonden, bingo, informatiebijeenkomsten. Het schema “Positieve Gezondheid” kan
als leidraad dienen.
Boekenservice: Boeken kunnen geleend worden via Emma Mulder, tel. 050-4031514,
siebmulder@live.nl

En verder:
-

Het bestuur acht bijeenkomsten onder de vlag van de BHK in Hoge Hof niet haalbaar;
hier is geen bestuur of professional die formeel verantwoordelijk is.
We organiseren als BHK geen gezamenlijk vervoer voor uitstapjes.
De handwerkclub is niet mogelijk omdat bij de begeleiding geen anderhalve meter
afstand gehouden kan worden. De deelnemers van de handwerkclub kunnen natuurlijk
wel meedoen aan koffiedrinken of eten.
De schilderclub gaat op persoonlijke titel verder op de boerderij van Geertsema.
T.z.t. bezien we hoe de snertactie goed kan worden georganiseerd. En of er wel of niet
een kniepertjesactie komt.
Op 22 oktober is er een bestuursvergadering, waarin we bezien hoe de openstelling in
oktober is gelopen. En hoe we na oktober verder gaan.

Bijlage 1: foto van toe te wijzen zitplaatsen.

-

De vrijwilliger staat/zit aan de kant van het aanrecht.
De vrijwilliger verwijst de eerste bezoeker naar stoel 1. De tweede bezoeker moet naar
stoel 2, de derde naar stoel 3, de vierde naar stoel 4 aan de overkant, dan 5 en de laatste
naar stoel 6.
Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar, blijft zitten op de aangewezen
stoel.

Bijlage 2: maatregelen RIVM en Rijksoverheid.
-

Heb je klachten? Blijf thuis.
Heeft een huisgenoot klachten? Blijf thuis.
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en
benauwdheid.
Houd altijd anderhalve meter afstand.
Vermijd drukte.
Was vaak je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes die je meteen weggooit.
Vooraf aanmelden / reserveren.
Een vaste zitplaats aanhouden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Het bestuur van de BHK heeft advies gevraagd bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur, de vrijwilligers en de bezoekers moeten kunnen aantonen dat zij op een
verantwoorde manier omgaan met de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen.
Dat wil zeggen: de landelijke en regionale richtlijnen en regels moeten zorgvuldig
worden nageleefd.
Wanneer er sprake is van nalatigheid, dan kan het bestuur worden aangesproken op
(hoofdelijke) aansprakelijkheid.

