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De Buurtkakel brengt nieuws uit Aduard, Den Horn en Den Ham. Eens in de maand kunt u de Buurtkakel gratis
afhalen in de Buurthuiskamer, bij de middenstand en het Gezondheidscentrum. Buurtkakel via de mail ontvangen
kan, opgeven vraag@buurthuiskameraduard.nl Zie ook www.buurthuiskameraduard.nl en dorpssite Meroakels
www.facebook.com/groups/Aduard. Wilt u nieuws in de Buurtkakel plaatsen? Meld dit bij Addie van RossumLefeber, buurtkakel@buurthuiskameraduard.nl

_______________________________________________________________________
De Buurthuiskamer was weer beperkt open voor koffiedrinken op de dinsdagmorgens en moest al snel
weer sluiten. Ook de mannensoos in de Meeden moest stoppen. Sinds de persconferentie van 17
november mag er weer iets meer. Het bestuur heeft het volgende besloten:
- Iedere dinsdagmorgen is er van 10.00-11.00 uur weer koffiedrinken in de Buurthuiskamer.
-Met ingang van 6 december is er weer koffiedrinken op de zondagmiddagen van 15.00-16.00 uur
in de Buurthuiskamer. Verder op 20 dec, 3 januari, 17 januari, 31 jan, 14 febr. etc.
-De mannensoos start 7 dec. weer om de week in de Meeden op de maandagmorgen van 10.3011.30 uur. Verder op 21 dec, 4 jan, 18 jan, 1 febr.
Natuurlijk kan het zo zijn dat we deze activiteiten weer moeten wijzigen wanneer landelijke of
regionale maatregelen hierom vragen.
Openstelling van de Buurthuiskamer: regels:
- Er kunnen maximaal 6 bezoekers en 1 dienstdoende vrijwilliger terecht. We garanderen zo de
anderhalve meter afstand.
- Bezoekers die willen koffiedrinken op de dinsdagmorgen geven zich uiterlijk maandagavond
19.00 uur op bij Erna v.d. Hoek, tel. 050-4031678 g.van.der.hoek@home.nl . En voor het
koffiedrinken op de zondagmiddagen uiterlijk voor de voorafgaande zaterdag. 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.
- De vrijwilliger opent de deur aan de terraskant om 10.00 uur voor koffiedrinken en 15.00 uur
voor het koffiedrinken op de zondagmiddagen. 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. De
bezoeker wordt geacht hier gedurende het uur te blijven zitten.
Voor de mannensoos in de Meeden geldt:
-binnenkomen met mondkapje op.
-handen desinfecteren.
-Jas over de stoel hangen.
-met mondkapje op koffie afhalen aan loket.
-naar toilet gaan met mondkapje op.
-aan tafel mag het mondkapje af.

De aktiviteitencommissie wil graag een vaste kaartmiddag of avond starten. Je kunt dan denken aan
klaverjassen , bridgen of een ander kaartspel. Graag willen wij weten wie hier aan wil deelnemen en
welk spel zijn of haar voorkeur heeft. Ook ontvangen wij graag een idee voor een activiteit,
bijvoorbeeld een lezing. Als je wilt reageren kan dat door een mail te sturen naar
wtvanrossum@gmail.com

Bereikbaarheid Welzijnswerk
Buurtwerker Machteld van der Zee, Stichting Sociaal Werk De Schans voor (gratis) ondersteuning en
advies. Zij is het aanspreekpunt in Aduard, Den Horn en Den Ham.
Haar telefoonnummer op werkdagen : 0651307385
Hulp nodig?
U kunt bellen naar
06-16234481
(liefst tussen 9.00 en 12.00 uur)
Of mailen naar:
zorgsaamaduard@gmail.com

