
huiskamer geschilderd, van 
andere rolgordijnen voor-
zien en andere vitrage. Ook 
de ontmoetingsruimte is 
aangepakt door de vloer in 
de was te zetten , de kleed-
jes te vervangen en u heeft 
meegeholpen om nieuwe 
stoelen uit te kiezen voor de 
huiskamer en de ontmoe-
tingsruimte. We waren er 
allemaal maar druk mee! 

Terugblik 
We hebben natuurlijk in 
Corona-tijd niet stil gezeten! 
Zo hebt u de afgelopen tijd 
kunnen genieten van tom-
poucen, een draaiorgelcon-
cert, muziek op het plein, 
een moederdagbloemetje, 
ijsjes, dauwtrappen en bal-
kongym. En onze inspiratie 
is nog lang niet op ... we zijn 
druk aan het overleggen 
met alle verschillende vere-

nigingen en organisaties die 
ook in het verleden hun 
activiteiten bij ons lieten 
plaatsvinden. Intern zijn zij 
nu aan het kijken wat er de 
komende tijd vanaf 2 juni 
weer mogelijk is om op te 
starten. Waarschijnlijk komt 
er een vervolg op de bal-
kongym maar dan op het 
binnenplein denken we. 
Ook hebben we veel interi-
eurzaken aangepakt, de 

Juni is zomermaand: is het in juni koud en guur, dan wordt alles slecht en duur, 
laten we hopen op het weer van mei, want dan zijn we allemaal blij! 

De nieuwe regels geven 
wel mogelijkheden voor 
gezamelijke activiteiten.  
 Er moet van te 
voren “gereserveerd” 
worden als je aan  een 
activiteit  wilt deelnemen.  
 De 1,5 mter af-
stand moet  zoveel moge-
lijk gewaarborgd worden. 
Hierdoor kunnen er max. 

20 pers in de ontmoe-
tingsruimte en 5 in de 
huiskamer.                   
 Handen moeten 
bij binnenkomst ontsmet 
worden.                        
 Voelt u zich niet 
lekker, blijft u thuis. De 
organisatoren hebben 
het recht om bij twijfel 
over u gezondheid u te 

weigeren.                          
 Er mag geen di-
rect contact zijn (daarom 
mogen spelletjes niet) .                    
 Na gebruik moet 
er grondig worden 
schoongemaakt. 

Alle activiteiten moeten 
wij melden bij de ge-
meente 

 

Winnaar prijsvraag 

De enige juiste oplos-
sing werd gegeven 
door Mevr. Jansen, zij 
ontving een mooie bos 
bloemen. 

 

O N T M O E T I N G S R U I M T E  G R O T E N H U Y S  

Nieuwsbrief  Juni 

Met onmiddellijke ingang is 
het verplicht om u aan te 
melden voor een activiteit, 
of dit nu gaat om een activi-
teit vanuit de Stichting of 
vanuit een vereniging of 
organisatie van  buiten” , 
denk aan de maaltijd, de 
online kerkdienst, misschien 
wel weer bingo of iets an-

ders. Dit heeft te maken 
met het maximum aantal 
deelnemers dat in een ruim-
te kan worden toegelaten. 
Als u wilt deelnemen, neem 
dan contact op met persoon 
van de organiserende vere-
niging of voor activiteiten 
vanuit de Stichting met een 
van de coördinatoren. Als 

het maximum aantal deel-
nemers is bereikt, dan kunt 
u helaas niet meer deelne-
men. U kunt niet op het mo-
ment van de activiteit zelf u 
alsnog melden om deel te 
nemen, ook als het maxi-
mum aantal deelnemers 
nog niet is bereikt. Dit zijn 
ook voor ons de regels. 

2 juni 2020: regels, geregeld, goed geregeld, hou je aan de regels.                     

De regels zijn globaal: 

Heeft u vragen of kunnen we u ergens mee helpen, laat het ons weten. Spreek ons aan of         
tel 06 47250016 of molenveld2019@gmail.com   



 

komen helpen bij de 
maaltijden 

We zijn in ieder geval heel 
blij met iedereen die onze 
gelederen weer komt ver-
sterken. Dank voor jullie 
geduld en voor diegenen 

Met de vrijwilligers van de 
Stichting staat een over-
leg gepland op 3 juni a.s. 
om te kijken wat we kun-
nen gaan organiseren qua 
koffiedrinken bijvoor-
beeld en of er vrijwilligers 
zijn die ons weer willen 

die wat later starten, jullie 
zijn van harte welkom. 

Activiteiten nu 

3 juni  bijeenkomst vrijwilligers 

Warme maaltijd 

wijzigd worden. Als u 
klachten heeft, komt u 
niet eten, maar wordt uw 
van te voren bestelde 
maaltijd in uw woning 
bezorgd. Als de coördina-
tor verdenkingen heeft 
van gezondheidsklachten 
bij u dan mag zij u de toe-
gang tot de ontmoetings-
ruimte weigeren. De 
maaltijd wordt dan in uw 
woning gebracht. Voor u 
de ontmoetingsruimte 
betreedt, ontsmet u uw 

handen met de daarvoor 
aanwezige ontsmettings-
middelen. De maaltijden 
worden voorlopig nog aan 
u uitgereikt zoals nu, dus 
in een aparte persoonlijke 
verpakking. Deze wordt 
op tafel gezet en u kunt 
dan de maaltijd zelf naar 
u toe halen. Onze mede-
werkers handhaven hier-
bij zoveel mogelijk de ver-
plichte 1,5 meter afstand. 

Geef dus van tevoren aan 
of in de zaal of op u ka-
mer wilt eten. 

Vanaf 2 juni a.s. gaan we 
voorzichtig weer activiteiten 
opstarten, onder andere het 
gezamenlijk eten in de ont-
moetingsruimte. Hiervoor 
gelden strikte regels: de dag 
van te voren aanmelden bij 
de coördinator. U neemt, als 
u als eerste binnenkomt,  een 
plek zover mogelijk achterin 
de zaal zodat anderen u niet 
hoeven te passeren. Dit geldt 
ook voor de navolgende per-
sonen. De opstelling van ta-
fels en stoelen mag niet ge-

Nieuwsbrief  Juni 

 

De huiskamer 
kan worden gebruikt 
voor kleine 
activiteiten, bv het 
online volgen van de 
kerkdienst op 
zondagochtend. 
Echter, het 
maximum aantal 
deelnemers van de 
huiskamer is 
beperkt, bij meer 
dan 5 deelnemers 
moet een activiteit 
in de 
ontmoetingsruimte 
plaatsvinden. 

We zijn op dit moment volop 
in overleg met de verschillen-
de verenigingen en organisa-
ties om te kijken wat er weer 
mogelijk is qua activiteiten na 
2 juni a.s.. Hierover zijn zij ook 
zelf intern nog in overleg.                       
Vooralsnog heeft de hobby-
club, de geheugen trainging en 
de zangclub aangegeven niet 

voor 1 september  te willen 
starten. Ook de ontmoetings- 
en gesprekskring van Ds. Chris 
Kors is tot september verval-
len. 

                              

 

Het is voor ook 
voor ons 
spannend. 

Hoe beter iedereen 
zich aan de regels 
houd, hoe fijner en 
eenvoudiger het 
voor ons is. 


