
 
 
Oosterhout, 15 mei 2020 
Onderwerp:  (gedeeltelijke) opening Pannehoef per 1 juni as. 
 
Beste gebruiker van de Pannehoef, 
 
We hopen van harte dat jullie en jullie dierbaren ongeschonden door deze coronacrises zijn 
gekomen. We weten allemaal dat het nog niet voorbij is, maar we zijn toch heel blij dat de 
Pannehoef weer open mag. Vanaf 1 juni voor maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli voor maximaal 
100 mensen. Dit vraagt nog wel een apart protocol, waar we jullie bij deze over informeren.  
 

Algemeen  
Om te beginnen de algemene regels, die natuurlijk ook in de Pannehoef gelden: 

1. Bij hoesten en verkoudheidsklachten is het devies, blijf thuis.  
2. Houd 1.5 meter afstand  
3. Nies en hoest in je elleboog 
4. Ontsmet je handen bij binnenkomst met het desinfectiemiddel bij de ingang  
5. Was/ontsmet regelmatig je handen 

  
Tijdslot 
Anders dan voorheen is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de begin en eindtijden houdt van de 
repetitie of samenkomst. Zo kunnen we er bij de planning voor zorgen dat er telkens tijd zit tussen 
begin en eindtijd van de verschillende groepen. Dit om drukte in de gangen en bij de voordeur te 
kunnen reguleren, zodat we ook daar de 1.5 m in acht kunnen nemen. 
Uitgaand verkeer heeft voorrang! Geef de ander dus even de ruimte zodat jezelf ook makkelijk naar 
binnen kunt. 
 

Bezoekersstroom 
Omdat we aanvang en vertrektijd van de groepen spreiden kunnen we gewoon de hoofdingang 
gebruiken. Zo lang het nog om kleinere groepen gaat. Wel vragen we jullie de groep te laten weten, 
niet eerder dan 10 minuten voor aanvang te komen en buiten te wachten op de gepaste afstand.  
 
Een vertegenwoordiger van jullie groep wordt gevraagd om bij de deur de mensen 1 voor 1 binnen 
te laten, ze te wijzen op het reinigen van de handen met de aanwezige handgel  en gelijk naar de 
zaal door te sturen. Deze vertegenwoordiger zal ook in de groep zelf toezicht moeten houden op het 
handhaven van de algemene regels! Met name wat betreft het handhaven van de 1,5 mtr. 



 

Toiletgebruik  
Aanbeveling is : alleen als het niet anders kan. Er mag maar 1 persoon tegelijk in de toiletruimte 
aanwezig zijn. Dit geldt voor de dames- en de heren toilet. Indien nodig, wachten op de gang. 
Mensen die boven huren, worden verzocht ook boven van het toilet gebruik te maken. Ook 
daarvoor geldt, maar 1 persoon tegelijk naar binnen in de toilet ruimte.  Was na het toiletgebruik je 
handen. 
 

De bar 
Tot onze grote spijt zal de bar nog gesloten blijven. Wel willen wij jullie tegemoet komen, door 
jullie toch van een drankje te voorzien in de pauze. Dit doen we zo:  Een vertegenwoordiger van de 
groep schrijft op aan het begin van de bijeenkomst wat men wil drinken, dit wordt doorgegeven aan 
de dienstdoende vrijwilliger. Tegen de vooraf afgesproken pauzetijd wordt de bestelling bij de zaal 
neergezet. Omdat we niet coronaproof met iedereen individueel kunnen afrekenen, vragen we aan 
de club dat zelf te regelen. Wij sturen dan een rekening per avond aan de penningmeester van de 
club.  
 

Tot slot  
We hopen op deze manier, alles in goede banen te kunnen leiden. Om jullie tegemoet te komen 
vanwege alle gemiste repetitietijd hebben we besloten in de grote vakantie de deuren niet te sluiten. 
Repeteren in de vakantie kan dus, maar laat ons dat dan wel minimaal 2 dagen van te voren weten 
zodat wij kunnen zorgen dat er iemand aanwezig is.  
 
Vanaf 2 juni staan de deuren dus weer gedeeltelijk en gefaseerd open. 
We vragen je om te mailen naar floormanager@pannehoef.com wanneer jullie weer van plan 
zijn te komen en of jullie plannen hebben om ook in de vakantie nog van de ruimte gebruik 
willen maken.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Elske Tilburgs 
Floormanager van de Pannehoef 
floormanager@pannehoef.com 
06 - 80 16 48 36 
www.pannehoef.com 
 
 
 


