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BESTE DEELNEMER 

En weer is er coronanieuws: 

Zo gaat het wel hard met de nieuwsbrieven als de regeltjes rondom het 

coronavirus zo snel worden aangepast. In de vorige nieuwsbrief meldden 

we de consequenties van de aangepaste regeltjes per 15 november en 

nu hebben we opnieuw beoordeeld wat de consequenties zijn van de 

vrijdagavond afgekondigde verscherpte maatregelen die ingaan op 

zondag 28 november. 

De belangrijkste aanpassingen zijn: 

• Er is een avond lockdown ingesteld van 17.00 uur t/m 05.00 uur 

• Er zijn strengere maatregelen afgekondigd voor op de dag 

 

Wat betekent dit voor de activiteiten in De Werf? 

Ook dat begint een beetje routine te worden, het bestuur in het weekend 

bijeen roepen om te bekijken wat we hier nu weer mee moeten. Wat zijn 

de regeltjes waar we ons strikt aan moeten houden en wat vinden we 

daarnaast belangrijk ter bescherming van onze deelnemers. Hiernaar 

kijkende zijn we tot het volgende besluit gekomen: 
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• Vanaf zondag 28 november zal het Ontmoetingscentrum elke dag 

om 17.00 uur sluiten. Een logisch gevolg hiervan is dat de avond 

activiteiten tot voorlopig 19 december komen te vervallen. Wel is er 

de mogelijkheid om deze activiteiten op de dag te laten 

plaatsvinden, we zullen de desbetreffende coördinatoren hierover 

benaderen. 

• De activiteiten op de dag mogen wel doorgaan met een maximum 

aantal deelnemers van 28 op de begane grond en 8 op de 

creazolder.  

- Bij de entree zal bij ieder bezoek de QR code of de 

  registratiekaart coronavaccinatie moeten worden gecontroleerd. 

- Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het lopen 

   door de zaal is verplicht, evenals het houden van 1,5 meter  

   afstand. Zodra men aan tafel zit mag het mondkapje af. 

- Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht. 

- Op de tafelblokken staan inmiddels weer de bekende 

   handgelflessen, gebruik deze tussen de activiteiten door ook.  

- Na afloop de tafelblokken reinigen met de spray uit de blauwe 

   flacons. 

• Dan nog ten overvloede, laten we ons streng houden aan de 

overbekende basis maatregelen zodat we het aantal besmettingen 

snel terug kunnen dringen. 

 

Wat betekent dat voor de coördinatoren en de deelnemers? 

Als bestuur hebben we beslist onder welke voorwaarden het 

Ontmoetingscentrum gebruikt kan blijven worden. Het is aan de 

coördinatoren of zij onder deze omstandigheden de activiteit door willen 

laten gaan, wij hopen van wel. 

Daarna is het aan de deelnemers of zij van de geboden mogelijkheid 

gebruik willen maken.  

Zo zijn we met elkaar verantwoordelijk voor een goed verloop van de 

activiteiten en geven we invulling aan onze doelstelling: Samenwerken - 

Ontmoeten -Verbinden. 

Mocht een activiteiten besluiten om toch te gaan veranderen van de 

huidige koers, genoemd in de vorige Nieuwsbrief, geef dit dan ook even 

aan Henk door. 
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Wij hopen dat we er op deze manier nog een beetje gezellige 

decembermaand van kunnen maken. 

Zodra er nieuws is hoort u dit weer van ons. 

Groeten, 

Het bestuur. 

 

 

 
 
 


