
 

 

Zoetermeer, 25 augustus 2020 

😊   Dag bezoekers van het PraatHuis 👍   

Ja, we gaan weer beginnen …! Tenminste, als door het Corona-virus ons niet allerlei nieuwe be-

perkingen opgelegd gaan worden. De eerste PraatHuis-middag van het 2e halfjaar is: 

Donderdagmiddag 3 september 2020 

Van 13.00 uur tot 15.00 uur 

Hebben jullie het ook zo warm (gehad)? Ik hoop wel dat we begin september wel wat minder 

warm weer hebben en dat we gewoon weer met elkaar kunnen praten zonder te smelten.  

Als we gaan beginnen zullen we eerst allerlei maatregelen nemen. We gaan de zalen goed luchten 

en de tafels en stoelen hygiënisch schoonmaken. We hebben ontsmettingsmiddelen voor direct 

gebruik klaar staan. We sturen bij deze uitnodiging ook de regels van de gemeente mee. Die zijn 

heel duidelijk want we hebben alles wat niet op ons van toepassing was weggelaten. We hopen 

dat jullie die eerst lezen vóór jullie komen. Heel belangrijk is wel om het toiletgebruik in het ge-

bouw te beperken. Dus vragen we jullie - vóór je naar het PraatHuis komt - thuis het toilet te 

gebruiken. Maar het allerbelangrijkste is: al je denkt dat je last hebt van verhoging (koorts), 

neusloop, hoesten, niezen etc.: blijf dan thuis. 

Maar, wat gaan we op donderdagmiddag 3 september doen? Omdat de TaalTuin dit jaar niet 

door is gegaan gebruiken we de geplande thema’s voor deze middag. Het zal jullie dan ook niet 

verbazen dat we ‘Corona’ als voornaamste onderwerp hebben. Ik denk dat het best wel span-

nend wordt met onze ‘Nederlandse spreekwoorden en gezegden’ die allemaal op de een of andere 

manier een relatie hebben met het virus. Denk daarbij aan ‘handen wassen’, ‘afstand houden’, 

‘regels volgen’, ‘hoesten’, ‘hamsteren’, ‘begroeten’ etc. Ook gaan we bij voldoende belangstelling 

nog een quiz doen. 

Als jullie komen dan moeten we jullie gegevens ook vastleggen (besluit van de regering). We wil-

len dan van jullie weten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dat blijft allemaal ‘confi-

dentieel’ en wordt nooit aan buitenstaanders medegedeeld. 

Overwin je angst/bezorgdheid voor/over het Corona-virus. We doen alles binnen de regels 

zoals onze minister-president Rutte die ons heeft gevraagd aan te houden. Met alles wat 

we doen houden we rekening met jullie gezondheid!  

We hopen dat jullie gezond blijven en dat we velen van jullie op 3 september kunnen begroeten. 

Hartelijke groeten van Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees 



 
 
 

 

Gebruik ontmoetingsruimten/vergaderzalen Meerzicht 

Richtlijnen gebruik gemeentelijke accommodaties: 

 Het Gilde SamenSpraak Zoetermeer (i.c. het PraatHuis) is te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor hun vrijwilligers en de bezoekers. Iedereen moet zich 
houden aan de basisregels, opgelegd vanuit de rijksoverheid.  

 Belangrijkste onderdeel hierbij is: houd in alle gevallen 1,5 meter af-
stand en maximaal 30 personen. 

 Vraag vooraf of de bezoeker ziekteverschijnselen heeft. 
 Geef instructies aan uw bezoekers over de nieuwe maatregelen. 
 Laat tafels en stoelen in principe op de huidige plek staan. Als de formatie 

moet worden gewijzigd dan dienen na afloop deze weer in de beginstand 
worden teruggezet. 

 In de gangen zijn in sommige gevallen looprichtingen en wachtplekken aan-
gegeven. 

 Loop altijd rechts in de gangen. 
 Geef elkaar de ruimte bij smalle gangen, waar de afstand niet groot genoeg is 

om 1,5 meter afstand te houden. 
 Vraag deelnemers/bezoekers zoveel mogelijk vooraf thuis naar het toilet te 

gaan, gebruik het toilet alleen in noodgevallen.  
 Denk goed na over het gebruik van de pantry en het serveren van koffie en 

thee.  
 Tip: Maak één persoon verantwoordelijk voor de pantry.  
 Houd rekening met andere gebruikers/bezoekers 
 Lift gebruik: 1 persoon tegelijk (tenzij begeleiding nodig is). 

Desinfecteringsmiddelen 

Het GSS/PraatHuis moet zelf zorgen voor desinfecteringsmiddelen. 

Schoonmaak 

De reguliere schoonmaak vindt plaats in de ochtend. Extra aandacht zal uitgaan 

naar deurknoppen, handvatten, liftknopjes, leuningen etc. gedurende de dag is de 

gebruiker zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak en hygiëne. Denk daarbij aan 

het reinigen van gebruikte oppervlakten zoals tafels, stoelen of werkbladen. Ge-

bruik bij voorkeur hygiënische wegwerpschoonmaakdoekjes. 


