Eben-Haëzer weer open!
Belangrijk! Bij het opstarten van de activiteiten in Eben-Haëzer wordt u/worden jullie dringend verzocht goede nota te nemen van de volgende punten:
1) Alle bezoekers voor EH die per fiets komen worden verzocht uitsluitend via de grote hekken, ingang Middenstraat naar de fietsenstalling te gaan. Daarna via
de lange zijde langs EH richting Schoutstraat/hoofdingang te lopen en dan door de hoofdingang EH te betreden.
2)
Het smalle pad langs EH wordt dus éénrichtingsverkeer en uitsluitend te gebruiken door voetgangers vanaf fietsenhok naar Schoutstraat/hoofdingang EH.
3) Als u/jullie EH binnenkomen houdt dan in alle gevallen 1.5 mtr. afstand! Wacht eventueel buiten tot je veilig naar binnen kunt. Kijk dan goed naar welke zaal
je moet en houd je aan de aangegeven looprichting. Deze is voor zaal 1, 2 en 3 (bibliotheek) bij binnenkomst direct rechts aanhouden, voor zaal 4 schuin rechts
vooruit via de dubbele deuren deze zaal betreden en voor zaal 5,6 en 8 (bovenzaal) strak links via smalle pad tussen muur/kapstokken en boekenkasten rechtdoor
smalle gang inlopen naar de betreffende zaal.
4)
Op de deuren van alle zalen staat aangegeven hoeveel personen maximaal met inachtneming van de 1.5 mtr. afstand regel naar binnen mogen. De leiding van
de diverse clubs/verenigingen zijn verantwoordelijk voor het aantal en gedrag van de betreffende personen in de zalen en ook voor het desinfecteren van de
deurknoppen e.d na afloop van de bijeenkomst! In alle zalen staat bij de ingang desinfectie materiaal voor handen en overige zaken klaar. Stoelen en tafels mogen in
principe niet verplaatst worden!
5)
Na afloop bijeenkomst EH verlaten: Zaal 1, 2 en 3 direct linksaf naar schuifdeuren/hoofdtoegang EH en dan, indien nodig buitenom via Middenstraat naar
fietsenstalling en via Middenstraat ook weer EH-terrein verlaten dus NIET via smalle pad langs EH naar voorzijde/Schoutstraat lopen en/of fietsen! Zaal 5, 6 en
8 uitsluitend via achterzijde (eventueel naar fietsenstalling) en dan via grote hekken/Middenstraat terrein verlaten, dus NIET langs smalle pad naar Schoutstraat/
voorzijde EH! en zaal 4 in principe ook via de achteruitgangen EH verlaten naar fietsenstalling en/of auto en dan via Middenstraat weggaan (eventueel via dubbel
deuren naar de hal en dan via schuifdeuren/hoofdtoegang EH naar buiten/parkeerplaats van de auto al;s de drukte in de hal dit toelaat). LET OP: Bij weggaan dus
ook NIET via het smalle pad langs EH naar de fietsenstalling lopen en/of van fietsenstalling weer naar voorzijde EH/Schoutstraat lopen en/of fietsen!!
Als er iets niet duidelijk is mag u mij altijd bellen:06-51593905
Koos van der Wind, mede namens college van Ouderlingen kerkrenmeesters.

