
Corona maatregelen Open Hof i.v.m. herstart dienst De Banier Deventer 

 
 

 
 

Wij hervatten per 5 juli 2020 onze diensten. Hiervoor gelden wel enkele maatregelen 
om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij verzoeken jullie met klem 
deze in acht te nemen. 
 
In de eerste plaats betekent dat, dat we je vragen thuis te blijven als je klachten hebt.  
 
Het Open Hof heeft huisregels volgens de RIVM adviezen. Deze zijn bij de ingangen 
zichtbaar.  
 
De hoofdingang dient als UITGANG. Je komt dus binnen door de zijingang (bij de 
toiletten) en gaat na de dienst via de grote deur weer naar buiten. 
 
Bij de INGANG en bij het toilet voor dames en heren staat een hygiënespray. Ook 
zijn daar handpompjes om de handen te ontsmetten. 
 
In alle ruimtes staan de stoelen en tafels op 1,5m afstand. Kinderen en jongeren tot 
18 jaar en leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten. Alle anderen moeten 
deze 1,5m afstand houden. Hou daarom altijd drie stoelen tussen je in, tenzij je uit 
één huishouden komt.  
 
Vooralsnog zullen we geen koffie/thee drinken na de dienst. Op termijn kijken we of 
we dat kunnen wijzigen.  
 
Voor de ontmoetingsruimte (waar we normaal gesproken wel koffie drinken) geldt dat 
er éénrichtingsverkeer is. Dat wil zeggen dat de zijde waar de kleine keuken/counter 
is als INGANG moet worden gebruikt. Als UITGANG wordt de zijde gebruikt die 
uitkijkt op de parkeerplaats van winkelcentrum Keizerslanden. Er zijn 
richtingaanwijzers geplaatst, duidelijk in het zicht op pilaren en muur.  
 



Stoelen en tafels dienen in de huidige positie te blijven staan. Voor wijzigingen graag 
een wensopstelling doorgeven zodat bestuur toestemming kan geven. Dit om boetes 
voor een particulier individu of de vereniging te voorkomen. 
 
De stoelen in de grote zaal worden al op anderhalve meter afstand ingericht = drie 
stoelen tussen iedereen of tussen gezinnen. 
 
Volgens de richtlijnen van het RIVM zijn meer dan 100 personen toegestaan in een 
ruimte, mits er een gezondheidscheck wordt gehouden en vooraf wordt 
gereserveerd.  
 
Als we meer dan 100 mensen verwachten, zullen we iedereen vragen zich vooraf per 
mail te melden als zij een dienst willen bijwonen. Zij dienen dan ook te verklaren dat 
ze geen klachten hebben. 
 
Voor vragen s.v.p. contact opnemen met Ronald en/of Joke Tan 
(0570-562873 of tan.joke@gmail.com) 


