
INVULLING ACTIVITEITEN EN REGELS  M.I.V. SEPTEMBER 2020

Wij houden ons aan de RIVM maatregelen en verwachten dat ook van u.
Houdt afstand, desinfecteer je handen, kom niet als je klachten hebt of als je huisgenoot klachten 
heeft. En ook als je naar een druk feest bent geweest,  een bruiloft, met vakantie in een druk of oranje 
gebied,  blijf dan 10 dagen weg.
 
Regels voor de Kapberg : 

• Er mag altijd maar 1 persoon in het halletje. Zodra die zijn jas heeft opgehangen kan de 
volgende pas naar binnen, dus let een beetje op elkaar.

• I.v.m. De looproute is er maar 1 toilet beschikbaar, is daar al iemand, wacht dan even.
• Er mag maar 1 persoon in de keuken. (ook in de hoeve)
• Bij binnenkomst worden je gegevens genoteerd , kun je betalen en ontsmet je je handen. 

Je krijgt direct een lekker bakkie koffie en gaat naar de pek die je aangewezen wordt.
• Er wordt voldoende geventileerd, dus heb je het snel koud, neem dan een vest mee

Koersbal in de KlupHoeve (dinsdag 10.30 uur)
 Aan de rechterkant van de mat staan stoelen op ruim 1,50 m afstand. Als je aan de beurt bent om te 
spelen doe je even een mondkapje op (zelf meenemen). Dus eigenlijk: als je loopt heb je een 
mondkapje. Als je gooit mag ie best wel even af, als je maar afstand houdt
De linkerkant van de mat blijft vrij voor de “ballenjongens” of meisjes. Zij kunnen daar (zonder 
mondkapje) dan vrij heen en weer lopen met de ballen.

Crea middag in de Kapberg. (dinsdag 13.30 uur)
De tafel is breed, de stoelen staan op ruim 1,5 meter. Ook hier geldt, je zit waar je zit. Degenen die 
rondlopen (Rikki en Greet) dragen een mondkapje.

Inloop ochtend in de Kapberg (donderdag 10.30 – 12.00 uur)
Aan de tafels kan voldoende afstand gehouden worden. Je kunt een potje jokeren, Skipbo spelen, of 
gewoon gezellig een praatje maken.

Klaverjassen in de Kapberg (donderdag  14.00 uur.)
De tafels zijn dubbel zo groot als normaal. Je zit niet meer naast elkaar, maar tegenover elkaar. 
Bij binnenkomst (gegevens noteren, handen ontsmetten, betalen) trek je gelijk een nummertje en je 
gaat  zitten aan de tafel waar je moet gaan spelen. Er is eerst even tijd oor een praatje en zodra 
iedereen er is gaan we echt beginnen met kaarten.

Op deze manier hopen we zo veilig mogelijk toch weer wat activiteiten aan te bieden. En ondanks de 
corona en de geldende regels maken we het gewoon weer gezellig!

Voor alle activiteiten geldt dat we van te voren moeten weten wie er komt. Dus geef je, 
vooral de eerste keer op. Als later blijkt dat je niet kunt, meldt je dan even af.
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