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Dit document bevat de regels om met elkaar in de coronatijd De Hoven op een verantwoorde wijze te 
gebruiken. 

 
Belangrijkste is dat de 1,5 m afstand in acht moet worden genomen! 

Uiteraard kom je niet naar De Hoven als je gezondheidsklachten hebt! 

Spreek elkaar aan als je ziet dat een ander zich niet aan de regels houdt! 
We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Denk niet alleen aan jezelf 

maar ook aan de andere gebruikers.! 
 

Bij binnenkomst 

 
De sleuteldragers zullen er weer voor zorgen dat De Hoven open is op de tijden dat er zalen 
gereserveerd zijn. Gelieve zoals altijd de 2e deur te gebruiken waar de trap naar boven is. 
Bij binnenkomst je handen ontsmetten met de handgel op de statafel bij de ingang. 

 
Zorg ervoor dat je elkaar niet tegenkomt op de trap. Wacht in dat geval even tot de trap vrij is. 

Gebruik de trapleuning zo mogelijk niet of anders met een schoonmaakdoekje in je hand de 

trapleuning beetpakken. 
 

Laat svp de deur bovenaan de trap openstaan zodat niet iedereen de deurklinken hoeft aan te raken. 
 

Omdat je voortaan het gebouw aan de andere kant moet verlaten (zie volgende pagina) kun je beter 

je jas op je stoel hangen of, in het geval van het jeugdhonk , op de kapstok bij de trap naar beneden.  
 

Gebruik toiletten 
 

De toiletten mogen gebruikt worden maar als je klaar bent het toilet doorspoelen en met de spuitfles 
(die achter het toilet staat) en een stukje toiletpapier de toiletbril en de spoelknop schoonmaken en 

daarna het toiletpapier in het toilet gooien. (niet meer doorspoelen) 

Met de doekjes bij de wastafel alles schoonmaken wat je bij de wastafel hebt aangeraakt. 
(Lichtknopje, deurklinken, zeeppompje en de kraan) en daarna de doekjes in de prullenbak gooien. 

 
Koffie, thee en fris 

 

Svp bij kleine groepen bij voorkeur geen kannen gebruiken maar iedereen zelf koffie en thee uit de 
automaat tappen en na gebruik de toetsen van de automaat met een doekje schoonmaken. 

Als toch kannen koffie gehaald worden (o.a. voor activiteiten beneden) dan moet 1 persoon de koffie 
tappen en inschenken door gebruik te maken van een draagtray waarop de lege beker geplaatst kan 

worden en vol weer (terug)gegeven kan worden. Op deze manier kan de 1,5 m in acht worden 
genomen. Na afloop de draagtray met een doekje schoonmaken. 

 

Er zal in deze periode geen fris in de koelkast liggen om te voorkomen dat meerdere mensen dezelfde 
flessen beetpakken en om drukte bij de bar te voorkomen. 

 
Gebruik van de zalen 

 

Als er geen andere gebruikers in het gebouw zijn laat dan de deur van de vergaderruimte openstaan 
voor ventilatie en doe ook de ramen open als het niet te koud is.  

Bij voorkeur de bijbeltjes niet gebruiken (gebruik de laptop/beamer of neem zelf een bijbeltje mee). 
Als ze toch gebruikt zijn dan ook schoonmaken met de doekjes bij de ingang van de zaal voordat ze 

teruggezet worden. Zingen is niet toegestaan! 

De indeling van de zalen is ook aangepast op de 1,5 m afstand. 
 
  



Het hoekkamertje (Wjjngaard) is gereserveerd voor Rick en mag niet door anderen gebruikt worden. 

 
In de eerste zaal (Amandelhof) staan de tafels en stoelen in rijtjes en mogen er max. 20 personen in 

de ruimte zijn. 
 

In de  tweede zaal (Rozengaard) staan de tafels hetzelfde als vroeger maar zijn er stoelen 

weggehaald zodat er max. 16 personen in de ruimte zijn. 
 

In de derde zaal (Boomgaard) is een opstelling voor meerdere kleinere groepen. Er mogen max. 16 
personen in deze ruimte zijn. (8 + 4 + 4 ) 

 
Ga dus niet met stoelen slepen om meer personen in een zaal toe te laten!! 
 

In de foyer boven kunnen 18 personen zitten.  
Er staan nu 6 stoelen om de tafels bij de bar en 12 bij de ronde tafeltjes 

Hier kunnen eventueel nog een paar stoelen worden bijgeplaatst (wel 1,5 m afstand) 
 

Als er meer dan 20 personen verwacht worden dient de benedenzaal (Mirtehof) gebruikt te worden. 

Als de tafels en stoelen  in rijtjes staan kunnen we daar ca. 90 personen kwijt. Dit hangt af van de 
familiesamenstelling (hoeveel mensen uit 1 gezin bij elkaar kunnen zitten). Als we geen volledige 

indeling hebben dan steeds groepjes van 2 stoelen met 1,5 m tussen de groepjes en als er iemand 
alleen komt de andere stoel weghalen en evt. bij een ander groepje bijzetten als er 3 bij elkaar horen. 

 
Als de stoelen om de tafels staan (4 stoelen per tafel) kunnen we 48 personen kwijt. (12 blokken) 

Let erop dat je bij deze opstelling 1,5 m afstand houdt. Indien noodzakelijk iets verder van de tafel 

zitten om de afstand te waarborgen. In geval van gezinnen / echtparen 6 stoelen per blok) 
Als de benedenzaal gebruikt wordt is het eventueel mogelijk om boven kannen koffie te halen maar 

dan moet 1 persoon de koffie tappen en inschenken door gebruik te maken van een draagtray waarop 
de anderen de beker leeg kunnen plaatsen en vol weer kunnen terugnemen.  

 

Bij het reserveren van de zalen dus opgeven hoeveel mensen er maximaal verwacht worden zodat 
hier rekening mee kan worden gehouden met de reserveringen van de grote zaal. 

 
De kleine zaal beneden (Kruidenhof) kan in deze periode niet gebruikt worden omdat hier 1,5 m 

afstand houden vrijwel onmogelijk is. 

 
Bij het verlaten van de zaal en De Hoven 

 
Svp als je de zaal verlaat je tafel en de armleuningen van je stoel schoonmaken met de doekjes die bij 

de ingang van de zaal staan. Dit geldt ook voor de benedenzaal. Dit eventueel ook bij binnenkomst 
doen als je dat voor jezelf prettig vindt. Bij grotere groepen is het handiger als er 1 of 2 personen (of 

de leiding) het reinigen voor hun rekening nemen. 

Als je de ramen hebt opengezet deze ook weer afsluiten. 
 

Gebruik de andere trap (bij het jeugdhonk) om het gebouw te verlaten zodat je elkaar niet tegenkomt 
op de trap. 

Bij gebruik van de benedenzaal ook de hoofdingang gebruiken om het gebouw te verlaten. 

 
Ontruiming 

 
Tijdens de coronatijd zal er geen ontruimingsoefening gehouden worden. 

Als de sirene gaat is het dus serieus en moet iedereen het pand z.s.m. verlaten.  
De gebruikers van de eerste 2 zalen boven  (Amandelhof en Rozengaard) dienen de trap te gebruiken 

waar je ook naar binnen gegaan bent. 

De gebruikers van de 3e zaal boven bij de bar (Boomgaard) en de gebruikers van het jeugdhonk 
moeten de andere trap gebruiken (die ook voortaan als uitgang gebruikt wordt). 

Bij een ernstig incident (bv brand) is het belangrijker om z.s.m. buiten te komen dan de 1,5 m in acht 
te nemen. In andere gevallen met minder urgentie uiteraard wel de 1,5 m in acht nemen. 


