
Specifieke richtlijnen voor 

alle activiteiten en clubs: 
U bent van harte welkom bij de activiteiten die we (weer) gaan organiseren in het nieuwe 

seizoen. Hierbij gelden een aantal regels die voortkomen vanuit de RIVM-maatregelen en vanuit 

de Noodverordening van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 

 
* Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden; 

* Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen; 

* Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

 
 

- Voor alle activiteiten en clubs geldt dat u zich vooraf moet opgeven bij de receptie van Het 
Venster (0341 257242). Ook als vaste bezoeker dient u nieuwe afspraken te maken. We 
vragen hiervoor uw begrip.  
Vervolgens is een beperkt aantal bezoekers welkom.  
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Geusje van de Werfhorst. 

- We verwachten dat u, als u komt, geen klachten heeft die met Corona kunnen samenhangen, 
o.a. maagdarmklachten, verkoudheid, keelpijn, koorts/verhoging, loopneus, niezen of 
benauwdheidsklachten. Wanneer u wel met klachten komt, dan zijn wij genoodzaakt u te 
vragen om weg te gaan. 

- We verwachten dat u zelfstandig naar Het Venster kunt komen of gebracht kunt worden 
omdat het AMVO-vervoer nog geen mensen naar Het Venster rijdt.  

- Houd 1,5 meter afstand. 
- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. 
- Verwissel niet van plaats. 
- Probeer tijdens uw aanwezigheid het toiletbezoek te beperken. Mocht dit niet mogelijk zijn, 

verwachten we dat u uw handen na afloop van het toiletbezoek opnieuw desinfecteert. 
- We volgen nauwgezet de ontwikkelingen. Op elk moment kan de directie besluiten om 

activiteiten uit te breiden (in aantallen of naar de avond) of stop te zetten. 

 



RICHTLIJNEN VOOR UW 

BEZOEK AAN HET VENSTER 

Kom niet binnen als u één of meer van de volgende klachten heeft:   

 

        - koorts (38 graden of hoger)  
        - neusverkoudheid 
        - hoesten 
        - kortademigheid  
        - buikklachten 

 

 

Pas handhygiëne toe: 

- bij binnenkomst 

- na toiletbezoek 

- na hoesten of niezen 

 

 

Algemeen:  

- houd 1,5 meter afstand 

- nies en hoest in de binnenkant van de elleboog 

- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct   

weg na gebruik. Pas daarna handhygiëne toe 

 

Hartelijk dank voor de medewerking! 


