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Beste mensen, 
 
Het bestuur hoopt dat het u goed gaat en dat u 
niet met het coronavirus in aanraking bent 
gekomen. Nu de landelijke aanpak tegen het 
coronavirus COVID-19 enigszins is versoepeld, 
kunnen wij u aankondigen dat het wijkcentrum De 
Brem per 2 juni aanstaande op gepaste wijze weer 
opengaat en rekening wordt gehouden met de 
anderhalve meter afstand van elkaar. Dat wil ook 
zeggen dat er nog geen vrije inloop is toegestaan. 
Er mogen hooguit 30 personen, exclusief 
personeel in het gebouw aanwezig zijn. Voor 
iedere ruimte wordt een maximaal aantal 
personen bepaald. Dit houdt in dat groepen alleen 
worden toegestaan op afspraak. Voor de SRO-
activiteiten betekent dit het volgende. 
 

Kienen 
Het bestuur heeft zelf besloten om 

het kienen door te schuiven naar 

september. Reden is dat bij het 

kienen de anderhalve meter afstand 

niet of nauwelijks is te handhaven. Juist omdat de 

meerderheid van de deelnemers tot de kwetsbare 

groep behoort en de spelleider in zijn dagelijkse 

werk met veel mensen in contact komt, is het 

bestuur unaniem van mening om ten gunste van 

de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers 

nog even met het kienen te wachten. We hopen 

dat betere tijden gauw zullen aanbreken. We 

missen de gezelligheid en kijken uit naar 

september! 

 

Bewegen op de 
woensdagochtend 
In overleg met de trainer 
Jaap Flieger is besloten 
om het gymmen weer 
vanaf 3 juni op te starten. Het bestuur heeft onder 

de gymleden gepolst en er is gebleken dat er 
voldoende animo is.  
Waarom kienen niet en gymmen wel? Omdat 

het een kleine groep betreft. De afstand van 

anderhalve meter kan Jaap in zijn oefeningen 

goed bewaken. Bovendien is in de grote zaal daar 

ook ruimte voor. Zoals al eerder met de gymleden 

is besproken, wordt de contributie met ingang van 

1 juni aanstaande verhoogd naar € 10,-- per 

maand. Aangezien onze penningmeester Bas 

Bottenheft, voorlopig tot september vanwege 

uitgestelde kienen niet de dinsdagmiddag in de 

Brem  aanwezig is, zal het contributiegeld moeten 

worden overgemaakt op bankrekeningnummer: 

NL50 INGB 0518 7972 44 van Stichting Samen 

Rijpelberg Omarmen, onder vermelding van 

contributie gymmen. 

Bewegen is niet alleen maar goed voor een ieder 

maar ook weer gezellig met elkaar. 

 

Fietsen op vrijdag  

26 juni.  
Het weer is heerlijk om er even 

tussen uit te gaan en ervan te 

genieten. Nu is fietsen een 

goede vorm om samen op pad te gaan. Daarom 

willen wij een fietstocht organiseren. Niet te lang 

maar lang genoeg om een mooie tocht te maken. 

We fietsen in een laag tempo, zodat het voor een 

ieder haalbaar is. Ja weer die anderhalve meter 

afstand. Ook hiermee moeten we rekening 

houden. En dat doen we ook. We zorgen dat de 

groep niet te groot wordt, zodat de anderhalve 

meter afstand onderling kan worden bewaakt. Een 

route is al uitgezet. Nu nog de versnapering voor 

onder weg regelen. Maar het belangrijkste is toch 

wel, om te weten of hiervoor animo is. Het is de 

bedoeling dat we om 10.00 uur vanaf het 

wijkcentrum De Brem vertrekken. We hopen rond 

13.30 uur weer terug te zijn. Heeft u er zin in, 
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meld u dan telefonisch aan bij Bas Bottenheft. Hij 

is te bereiken onder 06- 11055124, na 16.00 uur.  

We horen uiterlijk 23 juni aanstaande of u wilt 

meedoen. De kosten zijn € 3,00 per persoon. 

 

September 
Mocht alles ten goede keren, 
dan wordt in september het 
een en ander weer 
georganiseerd, zoals het Kaarten en Kegelen. 
Degenen die zich destijds voor 19 maart 
jongstleden hebben aangemeld en betaald, staan 
genoteerd voor deelname in september/oktober. 
De juiste datum wordt tijdig bekend gemaakt. 
Mocht u niet meer willen deelnemen, dan kunt u 
dat bij onze penningmeester aangeven: Bas 
Bottenheft, telefoonnummer (na 16.00 uur) 06-
11055124 of via de mail 
penningmeester@stichtingsro.nl. Over de overige 
activiteiten zullen wij u tijdig informeren . En nu 
maar duimen dat de goede periode dan weer 
aanbreekt.

 
Persconferentie coronavirus: de 
stappen na 1 juni in eenvoudige taal 
Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte 
en minister De Jonge op televisie over corona. 
De belangrijkste dingen leggen we uit. 
Stap voor stap mag er meer. 
Vanaf 1 juni mag u meer dingen doen. 
Ook met andere mensen. 
1,5 meter afstand houden blijft gelden. 
Vanaf 1 juni contact met andere mensen 
Buiten 
▪ U mag buiten met andere mensen afspreken. 
▪ U moet wel 1,5 meter afstand houden. 

Mensen uit 1 huishouden mogen dichterbij 
elkaar zijn. 

Binnen  
▪ Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter afstand 

houden. In huis en in de tuin. 
▪ In openbare gebouwen mogen 30 mensen met 

elkaar afspreken. Denk aan een vergadering. 
Mensen die daar werken tellen niet mee. 

▪ U moet 1,5 meter afstand houden. 
▪ Sportscholen blijven nog dicht. 
▪ Samen muziek maken zoals in een zangkoor of 

met blaasinstrumenten is misschien nog 
gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar. 

Vanaf 1 juni mag horeca open 

Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 
uur in de middag open. 
Er gelden wel regels: 
Binnen 

▪ Binnen mogen 30 gasten zijn.  
▪ U moet reserveren. 
▪ U moet aan een tafel zitten. 
▪ Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. 

Of koorts heeft. Heeft u deze klachten, dan 
moet u thuisblijven. 

▪ U moet 1,5 meter afstand houden. 
Buiten 
▪ Op terrassen mogen meer dan 30 mensen 

zitten. Als er genoeg plaats is. 
▪ U moet aan een tafel zitten. 
▪ U moet 1,5 meter afstand houden van andere 

bezoekers. 
▪ Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen 

afstand te houden. 
Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar 
vervoer 
▪ In tram, bus, metro en trein moet u een 

mondkapje dragen. 
▪ Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
▪ U kunt een boete krijgen van € 95 als 

u het mondkapje niet draagt. 
▪ Op stations en perrons is het 

mondkapje niet verplicht. 
Reis alleen met de bus, tram, metro en 
trein als het niet anders kan. 
Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten. 
Houdt bij een halte of op een perron wel 1,5 
meter afstand. 
Niet vergeten: 
▪ Houd altijd 1,5 meter afstand. 
▪ Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 
▪ Nies en hoest in uw elleboog. 
▪ Was vaak uw handen met 

zeep. 
▪ Bent u verkouden? Blijf dan 

thuis! 
▪ Heeft u koorts of bent u 

benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis 
blijven. 

▪ Werk zoveel mogelijk thuis. 
Heeft u vragen over het coronavirus? 

Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). 
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