
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 22 mei 2020 
 
Betreft: opening Co’s kamer 
 
 
 
Beste Co’s-kamer gast, 
 
Na de aankondiging van de versoepeling van de Coronaregels op 6 mei jongstleden, hebben 
we toestemming gekregen om Co’s kamer in aangepaste vorm weer op te starten. 
Dit betekent dat Co’s kamer (in overleg met de gemeente en met inachtneming van de 
regels rondom Covid-19) weer van start mag gaan.  
 
In het Dienstencentrum in Ouderkerk en in het Dorpshuis in Duivendrecht is de ruimte 
zodanig ingericht dat er voldoende loopruimte is om 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar. De tafels en stoelen zijn zo neergezet dat er groepjes van 3 personen bij elkaar 
kunnen zitten, rekening houdend met 1,5 meter afstand van elkaar. De tafels en stoelen 
worden voor en na gebruik door medewerkers en vrijwilligers van Coherente ontsmet. 
 
We komen dan ook creatief en in aangepaste vorm bij elkaar. Er is tijd voor een praatje, 
een kopje koffie en een klein spelletje.  
 
In de maand juni duurt Co’s kamer korter dan u gewend bent. U bent welkom van 10.00 tot 
11.00 uur. In eerste instantie kunt u Co’s kamer 1 keer in de week bezoeken. De bezoekdag 
is in overleg. Wij nemen daarover telefonisch contact met u op. 
We bekijken per versoepeling of de duur van Co’s kamer weer verlengd kan worden naar de 
ochtendinvulling zoals u dat gewend bent. Wij heten U graag weer van harte welkom! 
 
Overlegd u met uw kinderen/mantelzorger of naaste of het voor u weer mogelijk is om naar 

Co’s kamer te komen. Het WMO-vervoer naar en van Co’s kamer is op dit moment nog niet 

mogelijk. Alleen uw kinderen/mantelzorger of naaste kan u brengen en halen. Durft u het 

nog niet aan om te komen, blijf dan nog thuis. Bij twijfel niet doen! 

 
In de maand juni zijn de bijeenkomsten van Co’s kamer kosteloos. Dit in verband met de 
verkorte duur van Co’s kamer en de hygiëneregels omtrent het betalen met contant geld. 
 
In de bijlage vindt u de regels die Coherente heeft opgesteld om deel te kunnen nemen met 
Co’s kamer. Leest u de bijlage alstublieft goed door. 
 
  



Het lastigste, maar meest noodzakelijke, is het houden van de 1,5 meter afstand tot elkaar. 
We willen u vragen hier heel goed op te letten. Als we ons niet aan deze afstand tot elkaar 
kunnen houden, moet Co’s kamer helaas weer worden gestaakt. Ook op 1,5 meter kan het 
heel gezellig zijn! 
 
Heeft u of uw naaste/mantelzorger nog vragen, laat uw naam en telefoonnummer dan 
achter bij Coherente; tel: 020- 496 36 73. Een medewerker van Team ouderenwerk neemt 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  
 
Wij nemen telefonisch contact met u op in de week van 25 tot 29 mei om te horen of u van 

de gelegenheid gebruik maakt om Co’s kamer weer te bezoeken.  

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
José &Lilian 
Tessa & Anita 
 
 
Team Ouderenwerk 
Stichting Coherente  



Bijlage Co’s kamer maatregelen 
 
Hygiëne maatregelen in het Dienstencentrum en Het Dorpshuis 
Tijdens de huidige periode van het coronavirus (COVID-19) heeft Coherente de volgende 
maatregelen en regels vastgesteld. De belangrijkste hiervan is: Blijf thuis bij 1 of meer van de 
volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 
 
Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd? 
Het landelijk protocol is te allen tijde onze leidraad. 

• Elke bijeenkomst wordt er een korte introductie gegeven over de regels. De regels 
staan ook op een A4/A3 formulier die bij elke bijeenkomst aanwezig is. 

• Was voor en na de bijeenkomst thuis uw handen. 

• De ouderenwerkers van stichting Coherente zullen een geel hesje dragen en toezien 
op het naleven van de regels. 

• Materialen worden niet aan elkaar doorgegeven. Bij het spelen van een spelletje of bij 
een creatieve activiteit krijgt u uw eigen materiaal in bruikleen. De materialen worden 
na afloop gedesinfecteerd door een medewerker of vrijwilliger van Coherente. 

• De regels die gelden vanuit het RIVM moeten door iedereen worden nageleefd. 
Wanneer dit niet gebeurt zal er een waarschuwing volgen, bij een volgende 
overtreding kunt u geweigerd worden bij de activiteit.  

 
Iedere deelnemer wordt van tevoren geïnformeerd over de regels t.o.v. hygiëne: 

• 1,5 meter afstand.  

• Handen wassen voor en na het bezoek aan de activiteit. 

• Deelnemers mogen niet eerder dan 15 minuten voor de activiteit aanwezig zijn (de 
ouderenwerker moeten op de plaats van de bijeenkomst aanwezig zijn).  

• Na de bijeenkomst gaan deelnemers meteen naar huis. 

• Bij klachten blijft u thuis, zoals bij: neusverkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid. 

• Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 


