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HOERA, we mogen weer wat meer! 
 
Afgelopen zaterdag 26 juni zijn er voor het hele land grote versoepelingen 
doorgevoerd. Dit is natuurlijk geen nieuws dat wisten jullie allemaal al 
lang. Maar wat jullie nog niet weten is, wat de consequenties hiervan zijn voor 
het gebruik van De Werf. 
 
Vanaf half vorig jaar tot nu was het vastgestelde protocol voor De Werf, naast 
de algemene regels vanuit de overheid, van toepassing bij het houden van 
activiteiten. Vanaf 26 juni is het gehele protocol in de koelkast gestopt waarbij 
we hopen dat we dit er voorlopig, of nog liever nooit, niet meer uit gaan halen.  
 
Toch blijven er een paar, vooral hygiëne maatregelen van kracht. 
Eerst nog even als basis de algemene richtlijnen van het RIVM: 
➢ Was vaker je handen 
➢ Nies in je elleboog 
➢ Gebruik papieren zakdoekjes 
➢ Schud geen handen 
➢ Houd ALTIJD 1,5 meter afstand van elkaar 
➢ Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts, blijf thuis 
➢ Heeft een van de gezinsleden hoge koorts (vanaf 38 graden) blijf thuis. 
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Als aanvulling op de basis regels gelden nog de volgende richtlijnen: 
 Bij binnenkomst reinigt iedereen de handen met desinfecterende 
handgel, aanwezig bij de entreedeur. 

 Bij het beëindigen van de activiteit zorgen dat alle tafels, 
stoelen, gebruikte spullen en dergelijke, afgenomen worden met een 
desinfecterend middel. 

 Bij vertrek reinigt iedereen de handen weer met desinfecterende 
handgel. 

 Aanwezigheidslijsten blijven nog steeds gewenst, daarom blijft het 
handig dat de deelnemers aan een activiteit zich vooraf aanmelden. 

 De zaal en de creazolder zijn zo ingedeeld dat de 1,5 meter afstand 
overal te handhaven is. Uiteraard vraagt dit wel de nodige discipline bij 
de deelnemers. 

 De schuifwand tussen de 2 zalen zal voorlopig NIET meer worden 
gebruikt (m.u.v. de Klezmer muziek op zaterdag, dan zal de wand 
gesloten zijn).  

Hierdoor beschikt het centrum over één zaal voor maximaal 28 deelnemers en 
één creazolder voor maximaal 8 deelnemers 
 
Ook nu nog zijn we met elkaar verantwoordelijk voor een goed gebruik van 
het Ontmoetingcentrum.  
Op deze manier maken we er een mooie zomer van waarna we in september 
(hopelijk) weer volle bak kunnen gaan draaien 
 Ennnnnnn gelukkig zijn we van de mondkapjes af al staat het iedereen vrij deze 
wel gewoon te gebruiken.  
 
O ja, dan nog iets anders.  
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over o.a. de 
wandelactiviteit. Welnu, deze activiteit gaat komende woensdag van start. 

Voor meer informatie: marjabijl16@gmail.com. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van de deelnemers, dus denk niet te snel dat u het niet kunt. 
 
Over het opstarten van Jeu de Boules, en de boeken/leesclub, kunnen we u 
binnenkort meer vertellen. 
 

Groet, 

Henk  
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