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De Ontmoeting vanaf 8 juni 2020 

 

OVERHEIDSREGELS voor groepen vanaf 1 juni 2020 (stand van zaken op 19 mei 2020)1 

 Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 

 In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, 

exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel 

binnen als in de tuin en op het balkon. 

 

Het effect van zingen en blaasinstrumenten wordt nog onderzocht, vooralsnog wordt dat ten zeerste 

afgeraden.  

Het onderstaande is gebaseerd op de overheidsinformatie van 19 mei 2020. Mocht een verandering 

in overheidsmaatregelen het nodig maken, dan passen we onderstaande weer aan. 

 

Activiteiten in De Ontmoeting 

 

Onze overwegingen 

Sanne en Ria hebben de grote zaal als proef ingericht op 1,5 m afstand, zodat we een gevoel konden 

krijgen van het effect daarvan. Dat was heel handig, want je ervaart goed wat het doet.  

Voor ons voelt het met maar een kleine groep mensen op afstand van elkaar een viering bijwonen 

waarin niet gezongen mag worden en koffie drinken naderhand nog erg ingewikkeld is te schraal. Het 

heeft weinig van doen met elkaar ontmoeten. En elkaar echt kunnen ontmoeten en elkaar daardoor 

inspireren in het gaan van ons levenspad is toch de essentie van wie we (willen) zijn. 

De vraag is dus hoe we dat het beste kunnen faciliteren. 

 

 

 

                                                           
1
 www.Rijkoverheid.nl, 19 mei 2020 

http://www.rijkoverheid.nl/
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Onze uitgangspunten 

 We streven ernaar om die dingen te doen die voor zoveel mogelijk mensen waardevol en 

betekenisvol zijn. 

 We volgen de kaders van de overheid en bewegen mee met de mogelijkheden. Dat betekent dat 

we niet ver vooruit kunnen zien en regelmatig nieuwe opties zullen verkennen. 

 Daarbij willen we wel graag de rust bewaren, het moet voor de mensen die het organiseren 

haalbaar blijven. 

 

Ons besluit voor de komende tijd (vooralsnog tot 1 september) 

We leggen onze focus op dit moment niet op het organiseren van live vieringen op zondag maar op 

activiteiten in kleinere groepen door de week.  

Dat betekent dat we per 1 juni nog geen live vieringen gaan organiseren voor een beperkte groep 

mensen, maar juist proberen om wekelijks een filmpje of podcast te blijven maken voor iedereen.  

Wel gaan we waar mogelijk experimenteren met kleinschalige live vieringen zoals bijvoorbeeld de 

stilteviering van 14 juni.  

Met ingang van 8 juni gaan we kleinschalige activiteiten opstarten te beginnen met het afmaken van 

de cursussen die dit voorjaar zijn gestrand door de coronacrisis.  

Concreet zijn dit de cursussen van Marieke Hoeve en Peter Samwel. In overleg met hen proberen we 

een haalbare planning te maken. Verder kan de meditatiegroep van de woensdag vanaf 8 juni weer 

gaan starten.  

 

Daarnaast zijn er ideeën voor (nieuwe) kleinschalige activiteiten die van de zomer georganiseerd 

kunnen worden zoals bijvoorbeeld de gespreksgroep van Roos, met een groepje mensen die dat 

willen in De Ontmoeting samen met Roos het wekelijkse filmpje bekijken en er samen over napraten, 

iets met de jongerengroep doen, samen (met de spelgroep?) het schuurtje schilderen, in de tuin 

klussen, misschien zijn er nog andere opknap/schoonmaakklussen, … 

 

We verhuren De Ontmoeting voorlopig (we hebben nu gezegd tot 1 september) niet aan externen. 

Met de Spelgroep hebben we t.z.t. overleg over het al dan niet doorgaan van hun voorstelling begin 

september en het voorbereiden daarvan in augustus. 

 

Voor alle activiteiten geldt dat zij kunnen plaatsvinden als voldaan is aan de voorwaarden die 

hieronder worden uitgewerkt (Het 1,5 m huisreglement van De Ontmoeting). 
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Het 1,5 m huisreglement van De Ontmoeting 

 

Algemeen 

 

Voor iedereen blijft gelden 

 Was vaak uw handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig. 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 

 

Uitgangspunten bij 1,5 m plan 

 1,5 m afstand houden 

 elkaar niet aanraken 

 zo weinig mogelijk verplaatsingen van mensen in het gebouw 

 beroep op eigen verantwoordelijkheid 

 

Verwarming van de ruimtes gebeurt vooraf. Tijdens vieringen en koffiedrinken gaat de kachel uit om 

luchtcirculatie te voorkomen. Tijdens en na de viering goed ventileren (raam open). 

 

Meubilair 

 in de grote zaal worden 30-40 stoelen gezet 

 alle overige stoelen en (sta)tafels worden weggezet 

 alle folders worden in de kast opgeborgen 

 

Jassen worden meegenomen naar de zaal 

 

Toiletbezoek 

 per toiletblok is er 1 toilet open 

 gebruiker reinigt na gebruik toilet met ontsmettingsdoekje 

 er zijn handzeep en papieren handdoekjes om handen te wassen 

 er staat een grote prullenbak zonder deksel  

 eventuele wachtenden voor het toilet houden voldoende afstand 
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Aanvullende zaken bij het opstarten van kleinschalige activiteiten vanaf 8 juni: 

 

Voorbereiding 

Voordat we met activiteiten opstarten (8 juni) zorgt de huismeester ervoor dat De Ontmoeting ervoor 

ingericht is en schoongemaakt is.  

 

Ruimten 

In principe gaan we alle activiteiten vooralsnog in de grote zaal doen. Er staan ongeveer 30-40 stoelen 

aan de zijkant van de zaal. Aan de organisator van de activiteit, vaak zal dit de gespreksleider zijn, 

wordt gevraagd de stoelen in de gewenste opstelling te zetten met inachtneming van 1,5 m afstand. 

Na afloop maakt de organisator de stoelen schoon en zet ze weer terug. 

 

Koffie/thee 

Als een groep koffie en thee wil drinken, zal iemand van de koffiegroep dat verzorgen. Mocht er 

niemand van de koffiegroep beschikbaar zijn dan kan de organisator van de activiteit dat zelf doen. 

Koffie/thee wordt dan met handschoenen aan door 1 persoon klaar gezet met koekje erbij. Mensen 

halen koffie/thee dan zelf bij de balie. Vaat wordt gewassen met een heet sopje. 

 

Planning 

Er is één activiteit per keer in De Ontmoeting. Stanny heeft de planning en het maken van het rooster 

van Dineke Bosman overgenomen. Elke activiteit, ook de opnamen van de filmpjes, wordt 

doorgegeven aan Stanny. Waar koffie/thee nodig is, wordt dat geregeld via Sanne. 

 

Schoonmaak 

Naast het schoonmaken door de organisator en deelnemers zoals hierboven beschreven zorgt de 

huismeester ervoor dat het gebouw 2 x per week wordt schoongemaakt. 

 

Aanvullende zaken voor live vieringen (die we voorlopig nog niet doen): 

 

Aantal bezoekers plannen 

Belangstellenden kunnen zich via email opgeven bij Esther. Wie geen email heeft kan dit per telefoon 

doen bij Esther. Esther maakt een rooster. We vragen of mensen gespreid komen, d.w.z. niet allemaal 

op het nippertje. 

 

Pendeldienst vervalt voorlopig. We attenderen mensen er op dat zij zelf gebruik kunnen maken van 

de (regio)taxi (die heeft een scherm tussen bestuurder en achterbank). 

 

Binnenkomst 

 Eén regelaar (= afstandsbewaker) bij de buitendeur vraagt mensen om zowel buiten als 

binnen 1,5 m afstand te houden en hun jas mee te nemen de grote zaal in 
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 Eén regelaar doet binnen de klapdeur open (diegene staat zelf dan achter glas). Deze deur 

wordt alleen bedient als het koud is. Anders staat hij gewoon open. Mensen volgen baan van 1,5 m 

vloerstickers in de hal naar zaaldeur. 

 Eén regelaar bij ingang van de grote zaal vraagt mensen de zaal vanaf voorste rij op te vullen. 

 Misschien nog iemand voor in de zaal die mensen ontvangt en hun plaats wijst. 

 

Stoelen in grote zaal staan op een rode stip en mogen door niemand behalve in opdracht van de 

huismeester (Sanne) naar een andere plek verplaatst worden. Er worden 30-40 stoelen geplaatst. De 

stoelen worden zo geplaatst dat er ruimte is om met 1,5  afstand tot de stoelen tussen de rijen door 

te kunnen lopen (gangpad). 

 

Bijdragen voor collectes  

Voorlopig houden we geen collectes voor onszelf, we doen een oproep in de voorjaarsbrief voor een 

eenmalig bedrag als alternatief voor de wekelijkse bijdragen. Wel houden we de extra collectes voor 

externe doelen. Die bijdragen vragen we over te maken op de bankrekening waarna de 

penningmeester zorg zal dragen voor de afhandeling. 

 

Bij vertrek uit de grote zaal wordt gevraagd deze vanaf de achterste rij te verlaten. 

 

Koffie/thee  

 deze worden door 1 persoon gezet 

 ze worden voor een deel geserveerd in grote zaal. Mensen kunnen hun stoel naar elkaar toe 

draaien voor een gesprek zolang deze maar boven de rode stip (=1,5 m) blijft staan. 

 een deel van de bezoekers gaat naar de kleine zaal. Hier staan 5 tafels met aan hoofdeinden 

een stoel. Er is dan plaats voor 10 mensen. 

 in de hal staat een zitje met 4 stoelen op rode stip en kleine tafel 

 koffie in grote zaal wordt door koffiezetter geserveerd vanaf trolley met mondkapje en 

handschoenen 

 koffie in de kleine zaal wordt door een van de regelaars rondgedeeld met dienblad, ook met 

masker en handschoenen 

 we gebruiken gewoon onze kopjes en koekjes, alles wordt klaargemaakt met handschoenen 

aan 

 

Schoonmaak 

 na afloop worden tafels, stoelen (rug- en armleuningen), toiletten en deurknoppen met water 

en zeep gereinigd. 

 

Evaluatie 

Na eerste viering kijken we terug naar hoe het ging en of er aanpassingen nodig zijn. 


