
 
 
 

Het Buurtschapshuus en Corona  
 
      Augustus 2020 
 
 
 
Beste medebewoners van Heelweg en omgeving. 
 
Vanaf half maart is ons mooie Buurtschapshuus al dicht vanwege het Corona-virus, alleen de 
Peuterspeelzaal maakt er sinds 1 mei weer gebruik van. 
 
Wij als bestuur vinden dat natuurlijk jammer, maar voor de Heelweg is het nog veel erger. 
Na de opening van ons vernieuwde gebouw vervult het Buurtschapshuus een grote rol binnen de 
gemeenschap, de verenigingen groeien, er ontstaan nieuwe ideeën en verenigingen. 
Al met al kunnen we zeggen dat het is uitgegroeid tot het bruisende middelpunt van onze gemeenschap. 
 
We horen nu vaak hoe erg veel mensen de activiteiten in het Buurtschapshuus missen, dat doet ons echt 
pijn. 
 
Inmiddels zijn we maanden verder en hebben we nog steeds last van het Corona-probleem. 
Er zijn wel een aantal regels versoepeld, maar het blijft nog steeds serieus oppassen. 
Wij als bestuur hebben besproken hoe we eventueel weer activiteiten zouden kunnen laten starten. 
 
We hebben het volgende besloten: 
Tot 1 september blijft het Buurtschapshuus dicht, behalve voor de Peuterspeelzaal. 
Vanaf 1 september kunnen er eventueel weer activiteiten worden opgestart, maar dan wel onder strenge 
voorwaarden : 

- De organiserende vereniging of groep bepaalt of het mogelijk is hun activiteit weer op te starten, 
rekening houdend met de richtlijnen rond Corona, die informatie is vaak te krijgen via de bond 
waaronder de vereniging valt. 

- Zo ja, dan zet het bestuur van die vereniging op papier hoe ze denkt die activiteit Corona-veilig 
weer op te kunnen starten en legt dat voor aan het bestuur van het Buurtschapshuus. 

- Dat bestuur beslist of ze akkoord gaan met het opstarten van die activiteit en onder welke 
eventuele extra voorwaarden. 

- Bij akkoord zal het Buurtschapshuus zorgen voor voorzieningen die nodig zijn zoals 
desinfectiemiddelen en dergelijke. 

- Het bestuur van de organiserende vereniging is verantwoordelijk voor een verantwoord gedrag 
tijdens de activiteiten; het bestuur van het Buurtschapshuus zal daar controles op uitvoeren. 

 
Wij willen niets liever dan weer onderdak verlenen aan onze dorpsgenoten die zoveel plezier beleven in ons 
huis, maar wij voelen ook een zwaarwegende verantwoording om alles te doen wat mogelijk is om 
eventuele Corona besmettingen te voorkomen. 
 
We hopen dat ons huis langzamerhand weer een centrale rol binnen de Heelweg gaat vervullen. 
 
Dus wie mogelijkheden ziet om weer een activiteit op te starten, neem gerust contact op ons, daarvoor en 
voor eventuele vragen, mail naar st.buurtschapshuus@gmail.com 
 
Met hartelijke groet, Stichting Buurtschapshuus Heelweg. 
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