
 

 

 

 

 

 

Corona…Het HOi-Huis gaat weer open op 1 juli!!! 
Op 25 juni heeft het bestuur vergaderd over de vraag of het HOi-Huis weer open zal 

gaan. Besloten is, dat vanaf woensdag 1 juli de deuren weer open gaan voor de 

deelnemers.  

Dat betekent, dat groepen die dat willen vanaf die dag weer aan de slag kunnen. Wel 

blijft het HOi-Huis voorlopig op de vrijdagen nog gesloten, behalve voor de 

schoonmaakploeg van dienst.  

 

Voor het gebruikmaken van het HOi-Huis gelden wel de volgende voorwaarden: 

                                               
De voorwaarden 

1. Op alle momenten en voor iedere aanwezige geldt de verplichte afstandsnorm 

van 1,50 meter.  

2. De indeling van de ruimtes is zodanig aangepast, dat dat ook praktisch wordt 

afgedwongen. De tafel- en stoelopstelling mogen niet worden gewijzigd. De 

nieuwe indeling kan betekenen, dat wellicht niet iedere groep meteen in volle 

bezetting kan beginnen. Binnen de groep, dienen dan aanvullende afspraken (wie 

wanneer aanwezig kan zijn) te worden gemaakt.  

3. Het handhaven van de afstandsnorm is ieders eigen verantwoordelijkheid. De 

coördinatoren en de beheerders worden geacht de vinger aan de pols te houden 

en zo nodig deelnemers aan hun verantwoordelijkheid te herinneren. 
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4. Bij de entree, in de werkruimtes  en in de toiletruimte komt een zeepdispenser 

en zijn papieren handdoekjes aanwezig. Bij binnenkomst van het HOi-Huis dienen 

deze te worden gebruikt om de handen te wassen. 

5. Toiletgebruik: indien gebruik gemaakt wordt van het toilet, gelden de volgende 

regels: handen wassen, bril reinigen, behoefte doen, bril reinigen, handen 

wassen. Niet meer en niet minder.  

6. Koffie: binnen de groep dient 1 persoon te worden aangewezen, die zorgt voor 

de koffie. Die neemt de wensen op, wast de handen, tapt de koffie en zet die 

klaar in de werkruimte. De “koffieverantwoordelijke” zorgt er ook voor, dat de 

kopjes worden  teruggebracht en in de vaatwasser worden gezet.  

7. Gevraagd wordt niet onnodig de werkplaats te betreden. Een maximum van 5 

leden in de werkplaats zou de 1,5 meter afstandsregel ten goede komen. 

8. Afhankelijk van de aard van de activiteit is het mogelijk, dat aanvullende 

afspraken worden gemaakt.  

Als iedereen zich aan de bovenstaande regels houdt, dan moet het weer goed en 

veilig toeven zijn in het HOi-Huis. Het bestuur rekent daarop! 

 

Schoonmaakrooster 

Met de heropening van het HOi-Huis gaat ook 

het schoonmaakrooster weer van start. Goed 

en verstandig schoonmaken blijft zeker ook in 

deze tijd een bittere noodzaak. Voor de 

komende weken ziet het rooster er als volgt 

uit:  

Vrijdag 3 juli: kookclub(s) 

Vrijdag 10 juli: schilderclub 

Vrijdag 17 juli: het bestuur 

Vrijdag 24 juli: klokkenclub 

Vrijdag 31 juli: textielgroep 

Vrijdag 7 augustus: boetseerclub 

We zijn blij, dat we weer kunnen beginnen. We hopen van harte, dat het weer zo leuk 

en gezellig wordt als voorheen.  

 

Hartelijke groet!  

Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com) 
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