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Datum:1 oktober 2020 

Betreft: Nieuwe maatregelen COVID-19. 

 

Beste gebruikers, 

Via deze weg willen wij jullie informeren over de aanscherping van de Coronamaatregelen waar ook wij 

van de Blinkerd helaas niet aan ontkomen. 

Naar verwachting maakt het kabinet vrijdagavond bekend dat het in alle openbare gelegenheden verplicht 

wordt om een mondkapje te dragen. En omdat een groot deel van de Blinkerd openbaar is zullen ook wij 

aan deze verplichting moeten voldoen. Dus daarom is het vanaf aanstaande maandag (5 oktober) 8:00uur 

verplicht om in alle openbare delen van de Blinkerd een mondkapje te dragen. 

Dit houdt in de praktijk het volgende in: 

Iedereen die de Blinkerd betreedt zowel via de hoofdingang als wel de achteringang  is verplicht een 

mondkapje te dragen zolang diegene zich verplaatst. Na het betreden van de ruimte waar diegenen zijn of 

haar activiteit heeft mag het mondkapje af. Bij het verlaten van de zaal voor bijv. toiletbezoek dient het 

mondkapje weer gedragen te worden. 

Voor de Foyer geldt: 

Tijdens het betreden en eventueel bestellen van consumpties dient het mondkapje gedragen te worden, 

pas na het (verplicht) plaats nemen aan tafel mag het mondkapje afgedaan worden. 

Voor de Sporthal geldt:  

Mondkapje verplicht tot in de kleedkamer, in de kleedkamer mag het af maar bij verplaatsen naar de 

sporthal of de uitgang dient deze weer gedragen te worden. Tijdens het sporten hoeft dit uiteraard niet. 

Deze maatregel geldt voor de gehele door het kabinet vastgestelde periode. 

Mondkapjes dienen door een ieder zelf verzorgd te worden, alleen voor nood zijn er mondkapjes 

aanwezig in de Blinkerd. 

 



En dan voor de goede orde ook nog een aantal nieuwe regels die vanaf afgelopen woensdag in zijn 

gegaan: 

- Het is niet toegestaan om zich met meer dan 30 personen in 1 ruimte te bevinden 

 

- Het is niet toegestaan om met meer dan 4 personen (niet van 1 familie) aan 1 tafel te zitten 

 

- Het horecagedeelte (de Foyer) sluit om 22:00 uur, laatste ronde 21:30, vanaf 21:00 mogen er geen 

nieuwe gasten meer naar binnen. Activiteiten die duren tot na 22:00 mogen wel afgemaakt 

worden. 

 

- Een ieder die zich nog niet geregistreerd heeft bij zijn/haar desbetreffende activiteit dient dat 

alsnog te doen aan de bar in de Foyer, dit is verplicht!!! 

 

Het personeel van de Blinkerd zal op vriendelijke doch dringende wijze toezien op de naleving van deze 

nieuwe regels. 

Verder verzoeken wij alle cursusleiders, contactpersonen en leidinggevenden deze brief door te sturen 

naar hun cursisten, medesporters, leden en ondergeschikten en ook zelf toe te zien op de naleving hiervan 

tijdens hun activiteiten. 

En als laatste hopen wij dat jullie ondanks al deze beperkende  maatregelen evengoed en met plezier 

gebruik blijven maken van ons mooie dorpscentrum. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

 

Eric Bronkhorst (Beheerder) 

 

 


