
Het Buurtschapshuus en het Corona-virus.     13 maart 2020. 
 
Iedereen zal op de hoogte zijn van de problemen rond het Corona-virus. 
De hele wereld is in rep en roer, elke dag komen er nieuwe feiten en nieuwe aanbevelingen. 
 
Het Buurtschapshuus vervult een maatschappelijke functie en levert onderdak aan een groot aantal 
verenigingen en activiteiten. 
De stichting Buurtschapshuus heeft als doel het ondersteunen van de leefbaarheid en saamhorigheid 
op de Heelweg. De activiteiten die plaats vinden zijn voor alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. 
 
De overheid heeft een aantal regels en adviezen opgesteld, onder andere over bijeenkomsten tot 
maximaal 100 personen, maar ook specifieke adviezen over contacten met en tussen senioren. 
Vrijwel dagelijks komen daar nieuwe adviezen bij. 
 
Wij hebben ons  als bestuur beraden over deze situatie en hebben besloten, vanuit de 
verantwoordelijkheid die wij voelen voor het welzijn van de gebruikers en de inwoners van Heelweg, 
het Buurtschapshuus per direct te sluiten voor activiteiten en bijeenkomsten. 
In overleg met de Juut en Co, de huurder die de peuteropvang exploiteert, gaat de peuterspeelzaal 
wel door, zij zullen stoppen zodra de richtlijnen van bovenaf daartoe aanleiding geven. 
 
Het was geen makkelijke beslissing, zeker omdat de gebruikers met veel plezier ons Buurtschapshuus  
gebruiken voor hun activiteiten. 
Toch hebben wij deze beslissing moeten nemen vanuit de gedachte dat we alles moeten doen om te 
voorkomen dat het virus zich via ons gebouw zou kunnen verspreiden, er gaat niets boven 
gezondheid. 
 
Wij volgen de ontwikkelingen rond dit verschrikkelijke wereldwijde probleem en houden jullie op de 
hoogte zodra er van onze kant iets nieuws te melden is. 
 
Wij rekenen op begrip voor onze beslissing en hopen dat er snel een oplossing komt waarmee het  
virus definitief kan worden bestreden en we ons Buurtschapshuus weer kunnen openen. 
 
PS. Ook onze jaarvergadering aanstaande donderdag komt dus te vervallen. 
 
Voor dringende vragen kun je mailen naar st.buurtschapshuus@gmail.com 
 
Hartelijke groet, namens Stichting Buurtschapshuus Heelweg. 
 
Dirk Visser. 
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