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Verruimde coronamaatregelen: herstart van de diensten
HET is inmiddels alweer ruim vier maanden geleden dat we voor het eerst te 
maken kregen met corona in Nederland. Een ingewikkelde en uitdagende tijd brak 
aan. Veel van onze diensten zijn juist gebaseerd op samen doen, elkaar helpen, 
ondersteunen en nieuwe mensen leren kennen. En hoe doe je dat met maatregelen 
die vooral thuisblijven, afstand houden en zo min mogelijk ‘onder de mensen zijn’ 
benadrukken.

Als Wonen Plus Welzijn hebben we ons samen moeten 
aanpassen. We hebben gekeken naar wat nog wél kon 
en hoe we zo goed mogelijk voor elkaar konden zorgen 
in deze moeilijke tijd. We konden niet op huisbezoek, 
maar vrijwilligers zochten telefonisch met heel veel 
mensen contact. De ontmoetingsgroepen konden niet 
meer face-tot face, maar via Skype leerden we beeld-
bellen en starten een digitale Doet & Ontmoet.

AARDIGHEIDJES
Veel vrijwilligers bleven klaarstaan: voor het bezorgen 
van boodschappen en maaltijden maar ook voor het 
rondbrengen van aardigheidjes, een hart onder de 
riem bijvoorbeeld in de Doe Meer mappen, of bloe-
menzaden, gebakjes en zo meer. In onze extra editie 
van het WPW Magazine in april heeft u daar veel over 
kunnen lezen. Het bracht allemaal wat lucht in een 
moeilijke periode. 

DIENSTVERLENING OPSTARTEN
En inmiddels is het juli, gelukkig zijn intussen de maat-
regelen een stuk soepeler geworden. We zijn er zo blij 
mee dat we onze dienstverlening weer verder kunnen 
opstarten! Uiteraard houden we bij alles rekening met 
de maatregelen die nog wel gelden. Afstand houden 
op anderhalve meter, handen wassen en thuisblijven 
bij klachten die op corona wijzen blijft heel belangrijk. 

STAP VOOR STAP
Maar de aanvragen in het thuisabonnement voor de 
klussen aan huis, de groepsbijeenkomsten als Doet & 
Ontmoet, vervoersklussen, aanvragen voor de VOA, De 
Buurtcirkels, Buurtbemiddeling, Informatief Huisbe-
zoek, Taalmaatjes, De Factorie, Mantelzorgondersteu-
ning, Ontmoetingscentrum, Ontmoetingshuis; kortom 
alle diensten, we mogen en kunnen weer meer. Het 
opstarten zal stap voor stap gaan. Op onze locaties zijn 
de nodige voorzorgsmaatregelen aangebracht en een 
aantal zaken zal anders worden georganiseerd dan dat 
u van ons gewend bent. We zullen dit uitleggen aan 
iedereen die ermee te maken heeft, bijvoorbeeld wan-
neer u voor het eerst weer naar een Doet & Ontmoet 
gaat, meedoet aan een activiteit of een aanvraag voor 
een klus doet binnen het Thuisabonnement.

RIVM-MAATREGELEN DIE BLIJVEN GELDEN 
VOOR IEDEREEN
•  Was vaak uw handen;
•  Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog;
•  Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten 

en gooi deze daarna weg;
•  Schud geen handen;
•  Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
•  Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
•  Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand 
tot anderen kunt houden).

WPW staat, aangepast aan de richtlijnen maar verder 
zoals u van ons gewend bent, weer voor u klaar. Aarzel 
niet om te bellen met een vraag, voor hulp, ondersteu-
ning of over een activiteit.
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EXTRA TIPS VOOR VRIJWILLIGERS 
Wanneer u bij iemand thuis een klus doet of een be-
zoek brengt, dan is het naast afstand houden toch 
belangrijk om hier ook nog even extra aan te denken:
•   Houd uw jas bij uw stoel;
•   Was voor en na het bezoek uw handen;
•   Ga thuis naar het toilet;
•    Wissel geen dingen als kopjes, pennen en  

gereedschap uit

EXTRA TIPS VOOR ABONNEES 
Wanneer een vrijwilliger bij u thuis komt voor een 
klus of een bezoek dan begrijpen we dat u graag een 
kopje koffie of thee aan wilt bieden. We raden u aan 
om dit nog even niet te doen. Juist bij het aanreiken 
van een kopje of een glas kan het coronavirus zich 
verspreiden.

EXTRA TIPS BIJ VERVOER 
Het is weer toegestaan om met 2 personen (niet uit 
1 huishouden) in een auto te zitten. Richtlijn is, om-
dat de 1,5 meter afstand niet kan worden gehouden, 
om een mondkapje te dragen. Belangrijk om te doen, 
zowel voor de chauffeur als voor de passagier. In het 

OV, in de 60+ bus en de seniorenbus is het verplicht: 
alle passagiers dragen een mondkapje!

EXTRA TIPS VOOR BEZOEKERS VAN 
ACTIVITEITEN
Op elke locatie zullen andere afspraken gelden. Bij-
voorbeeld over aanmelden, of welke activiteiten wél 
of beter nog niet kunnen plaatsvinden. U krijgt deze 
informatie zoveel mogelijk vooraf toegestuurd. Verder 
zal ook in de ruimte duidelijk worden aangeven wat 
de bedoeling is. En heeft u vragen? Aarzel niet, maar 
vraag om hulp of uitleg. ■

Reinig je 
handen

Zet het masker op 
en trekhet elastiek 

achter de oren 

Klem de 
bovenzĳde van het 
mondkapje om je 

neus

Trek de onder-
zĳde over je kin, 
zodat mond en 
neus volledig 
bedekt zĳn.


