
 

 

Bericht voor de Verenigingen en 
Gebruikers van het Dorpshuis 

 
 
Datum: 7 mei 2020 

Het Dorpshuis gaat vanaf 1 juni weer (beperkt) open – als het kan! 

De aangekondigde versoepeling van de Corona maatregelen door de overheid maakt het mogelijk 
het Dorpshuis vanaf 1 juni weer open te stellen. Wel zullen er beperkingen en regels gelden. Deze 
worden hieronder uiteengezet, alles onder voorbehoud dat de openstelling door kan gaan. 

In hoofdzaak komen de beperkingen neer op het volgende: 

• Vooraf reserveren bij de beheerder. 
• Maximaal 30 personen tegelijk in het pand aanwezig. 
• Personen met klachten of een vermoeden van klachten die op Corona kunnen duiden, mogen het 

Dorpshuis niet in. 
• Op ieder moment 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.  
• De sportzaal blijft tot nader order gesloten voor sportactiviteiten. 

De beheerders zullen maatregelen treffen om het gebruik van het Dorpshuis onder de 
bovengenoemde voorwaarden mogelijk te maken. Daarbij geldt het volgende: 

1. Verenigingen of groeperingen die het Dorpshuis willen gebruiken, nemen tijdig telefonisch 
contact op met de beheerder: 0227-541852. Dit geldt ook voor verenigingen met lopende 
“vaste” gebruiksregelingen. 

2. De beheerder maakt met de contactpersoon van de vereniging of gebruikersgroep concrete 
afspraken over de tijden, het gebruik, de inrichting van de ruimte en de toegang. Gebruikers 
dienen zich hieraan stipt te houden. 

3. Bij de ingang van het Dorpshuis staat desinfecterende handengel en vindt toegangscontrole 
plaats. Een ieder die het Dorpshuis betreedt, dient de handen te ontsmetten alvorens 
deurklinken en andere voorwerpen aan te raken en bij binnenkomst enkele vragen te 
beantwoorden over de eigen gezondheid en die van huisgenoten.  

4. De beheerders zijn bevoegd om in geval van twijfel over de antwoorden als onder (3) bedoeld, 
personen de toegang tot het Dorpshuis te weigeren. 

5. In het Dorpshuis mogen niet meer dan 30 personen tegelijk aanwezig zijn, inclusief de 
beheerder(s). 

6. Onder alle omstandigheden dienen personen binnen en buiten een onderlinge afstand van 
tenminste 1,5 meter te bewaren. Dit geldt ook bij het beoefenen van spellen zoals biljarten en 
tijdens rookpauzes buiten. Verder geldt: veelvuldig handen wassen en ontsmetten. 

7. De beheerder(s) maken met de gebruikers afspraken over het verstrekken van consumpties en 
het afrekenen. Een ieder dient zich aan deze afspraken te houden. 

8. De beheerder(s) zijn bevoegd om personen die zich niet aan deze richtlijnen houden, aan te 
spreken en -zo nodig- de toegang tot het Dorpshuis te ontzeggen. 

Wij doen een beroep op alle gebruikers om deze richtlijnen in acht te nemen en begrip te tonen voor 
het feit dat beperkingen -helaas- nog steeds noodzakelijk zijn. Het is belangrijk dat iedereen zijn 
steentje bijdraagt om te zorgen dat het Dorpshuis veilig kan worden gebruikt. Wij willen natuurlijk 
allemaal voorkomen dat mensen bij een bezoek aan het Dorpshuis met het Corona virus besmet 
raken. 

Namens het Dorpshuisbestuur 

Karel Beukema toe Water 
Voorzitter 
06-21187627 


