
 

Voor wie is het Huis van de Wijk? 
Het Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van Klundert  
Zij kunnen hier binnenlopen voor een kopje koffie maar ook deelnemen aan  
diverse activiteiten: van bingo en spelletjes tot knutselen en workshops.  
Of informatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, OnS Moerdijk, sociaal raadslieden,   
vrijwilligerscentrale en welzijnsvragen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!  
Kijk ook op onze Facebook Huis van de Wijk Klundert of Instagram. 
 

Huis van de wijk Klundert gaat weer starten! 

16 Maart moesten we onze deuren sluiten als Huis van de wijk! Maar met alle regels en aanpassingen kunnen we jullie 

verheugd mededelen dat we 8 Juni 2020 weer open gaan! We hebben er enorm veel zin in, maar het zal wel op een 

aangepaste manier plaats vinden. In het onderstaande overzicht staat vermeld hoe het eruit zal komen te zien: 

 

Maandag 8, 15 en 22 juni: koffie drinken: 9.45-10.45 uur 

    Koffie drinken: 11.00-12.00 uur 

Dinsdag 9, 16 en 23 juni: koffie drinken: 9.45-10.45 uur 

    Koffie drinken: 11.00-12.00 uur 

Woensdag 10, 17 en 24 Juni: koffie drinken: 9.45-10.45 uur 

    Koffie drinken: 11.00-12.00 uur 

Donderdag 11, 18 en 25 Juni: koffie drinken: 9.45-10.45 uur 

    Koffie drinken: 11.00-12.00 uur 

Vrijdag 12, 19 en 26 Juni: koffie drinken: 9.45-10.45 uur 

    Koffie drinken: 11.00-12.00 uur 

 

De eerste weken zijn de koffiemomenten in 2 shifts verdeeld, we kunnen op die manier kijken hoe druk het per keer is, 

wanneer het aantal deelnemers het toelaat, zullen we weer naar 1 shift gaan. 

Per week kijken we wat de mogelijkheden zijn, wat we weer kunnen oppakken en hoe de dingen geregeld zijn. Wanneer u 

hier van op de hoogte gehouden wilt worden kunt u mailen naar renske.donkers@surplus.nl, bellen naar Renske Donkers: 

06-23640824 of kunt u het via de facebookpagina en instagram account van het huis van de wijk volgen ( de digitale 

nieuwsbrief lezers ontvangen sowieso een update wanneer deze er is. 

 

Belangrijk: 

 Je moet je opgeven voor het koffiedrinken! Dit kan dmv je eigen pen mee te nemen en je naam in te vullen op het 

registratieformulier wat bij de ingang ligt. 

 Opgeven kan bij: renske.donkers@surplus.nl of via: 06-23640824 

 Vol=vol! De deur gaat dan op slot. 

 Er zal per shift 1 plek worden vrijgehouden voor mensen van ‘buitenaf’ zodat deze niet voor niets komen de 1e keer 

( daarna kunnen zij zich inschrijven). 

 Graag thuis gebruik maken van het toilet 

 Iedere ‘koffiedrinker’ en vrijwilliger moet de gezondheidscheck doen, deze staat op de achterkant van deze 

nieuwsbrief, zal ook bij de ingang van het huis van de wijk liggen. 

 Bij binnenkomst graag handen desinfecteren op de tafel aan je rechterhand 

 Je kan plaats nemen op de aangegeven plaatsen, graag niet met stoelen schuiven of veranderingen aanbrengen in 

de ruimte, dit is volgens de richtlijnen van het RIVM geplaatst. 

 Koffie is in 1e instantie uit papieren bekers 

 Hou je aan de aangegeven regels, bestickering en instructies van de vrijwilliger. 

 Graag alleen binnen de tijden van de shifts deelnemen, bij einde van de shift, de ruimte verlaten, zo hebben de 

vrijwilligers de mogelijkheid om de ruimte te ‘reinigen’ voor de 2e shift. 

 Je kan plaatsnemen, er wordt verder voor je gezorgd. 
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Gezondheidscheck: 

1. Heeft u en/of één van uw huisgenoten op dit moment last van:  

 a. Vermoeidheid       Ja/Nee 

 b. Spierpijn, keelpijn, hoofdpijn      Ja/Nee 

 c. Koude rillingen of koorts (boven de 38.0 graden Celsius)   Ja/Nee  

 d. Niezen, verstopte neus en/of verkoudheidsklachten    Ja/Nee  

 e. Hoesten, opgehoest slijm en/of kortademigheid/benauwdheid  Ja/Nee  

 f. Verlies van reuk en/of smaak       Ja/Nee  

 g. Keelpijn         Ja/Nee  

 h. Misselijkheid, overgeven en/of diarree     Ja/Nee  

 i. Oogontsteking aan beide ogen     Ja/Nee 

2. Bent u nu in thuisisolatie?        Ja/Nee  
3. Heeft u het coronavirus/COVID-19 gehad in de afgelopen 3 weken?   Ja/Nee  

 a. En bent u minder dan 3 dagen klachtenvrij?     Ja/Nee  

 

Indien u één van deze vragen met ‘Ja’ beantwoordt, kan deelname aan de activiteit niet doorgaan. 
 

 


