
  

 
1,5 meter bijeenkomsten 

Locatie de Bleek 13, Woerden 
 
 

De corona maatregelen worden vanaf 1 juni versoepeld. Vanaf 1 juni mogen we groepen tot 30 
personen ontvangen, vanaf 1 juli groepen tot 100 personen. 

Voor de bijeenkomsten geldt dat personen 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden, 
zowel in de zaal als in de cateringruimte. We hebben afgelopen periode bedacht hoe we dit op een 
veilige manier kunnen uitvoeren. Om aan de richtlijnen te kunnen voldoen nemen we extra 
maatregelen, welke we graag met jullie delen.  
 

Algemeen 
Gedurende de dag zullen we bijvoorbeeld liftknoppen, tafels, trapleuningen en dergelijke extra vaak 
reinigen. Ook hebben we de zaalopstellingen en de catering aangepast.  

We kunnen dit echter niet alleen en daarom doen we ook een beroep op onze gasten om op de 
anderhalve meter afstand te letten, bijvoorbeeld wanneer u met meerdere personen door de gangen 
loopt of de zaal instapt. 
 

Parkeren 

Eén van onze medewerkers zal buiten op het parkeerterrein de aankomsten in de gaten houden. De 
parkeerplaatsen hebben we aangepast; we zullen diverse plekken sluiten, zodat er altijd voldoende 
ruimte tussen twee auto’s zal zijn. U kunt dus veilig in- en uitstappen. Onze medewerker staat in 
contact met de receptie, zodat u nooit een te volle ontvangst zal betreden. Wij vragen u indien 
mogelijk op afstand te wachten.  

 

Ontvangst 

Bij binnenkomst is er direct desinfecterende handgel beschikbaar. Wij vragen u deze te gebruiken 
voor u één van onze twee liften binnenstapt. Met signalering op de vloer geven we aan hoe u met 
anderhalve meter afstand veilig kunt wachten totdat de lift er is. Het personeel achter de receptie 
vertelt u nog eens welke maatregelen we hebben getroffen. Zo kan er maar één persoon 
tegelijkertijd in de lift en verzoeken we uw jassen en dergelijke mee naar de zaal te nemen. Onze 
garderobe is tijdelijk afgesloten.  
 
U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om uw gasten eerst een kop koffie te laten drinken in ons 
restaurant. Ook hier hebben wij met signalering op de vloer aangegeven hoe u op anderhalve meter 
veilig afstand kunt houden. Gaat u liever direct naar de zaal? Dan zetten wij graag een koffiemachine 
in de zaal voor u klaar. 

 



  

 

Zalen 

 
Ook in onze vergaderruimtes hebben wij verschillende maatregelen getroffen. De tafelsetting is 
zodanig veranderd dat u in elke ruimte veilig kunt vergaderen. Verder krijgt iedere groep een eigen 
toiletgroep toegewezen. Uiteraard is er ook in iedere zaal de mogelijkheid om uw handen te reinigen 
met desinfecterende handgel.  
 
Om u extra van dienst te zijn, kunt u in de vergaderruimte koffie en thee drinken. Daarnaast kunt u, 
in plaats van in ons restaurant, er ook voor kiezen om in de zaal te lunchen. Het is de bedoeling dat 
de groep gedurende de dag bij elkaar blijft, dit om contact met andere groepen zoveel mogelijk te 
vermijden.  
 
Wanneer u een lunch heeft gereserveerd in ons restaurant, verzoeken wij u tijdig aan te geven 
wanneer u naar het restaurant komt. Dan kunnen we er voor zorgen dat alles op tijd klaar staat. Ons 
horeca gedeelte is perfect in te delen in veilige gedeeltes en loopruimtes. 



  

 

 

Catering/restaurant 
 
Vanzelfsprekend hanteren we ook in het restaurant een aangepaste tafelsetting. Onze kok zal 
handschoenen en een mondkapje dragen. Daarbij wordt de open keuken met anderhalve meter 
ruimte afgezet. Gedurende de dag zal alleen de chef de keuken betreden en geen ander personeel. U 
kunt er van op aan dat we onze lunch zoals altijd met alle mogelijke hygiënische maatregelen 
verzorgen. Zo worden alle broodjes, per bord, per persoon verpakt. Voor het koffieapparaat zal met 
signalering op de grond worden verduidelijkt hoe u met veilige afstand op uw kopje koffie kunt 
wachten. 
 

 
 

 



  

 

 

Aangepaste zaalopstellingen/capaciteit 

 

Zaal Opstelling Maximale capaciteit Lunch in de zaal mogelijk 
Directiekamer Blokopstelling 8 personen Ja 
Kaas Werkplek/blokopstelling 4 personen Ja 
Touw  Schoolopstelling 9 personen Ja 
 U-vorm 8 personen Ja 
 Carré  10 personen Ja 
Groene Hart Schoolopstelling  9 personen  Ja 
 U-vorm 8 personen Ja 
 Carré  10 personen Ja 
Meel Schoolopstelling 9 personen Ja 
 U-vorm 8 personen Ja 
 Carré  10 personen Ja 
Bijenkorf Blokopstelling 2 personen Ja 
Gras  Werkplek/blokopstelling 4 personen Ja 
Bleek Werkplek/blokopstelling 4 personen Ja 
Vesting Schoolopstelling  20 personen Ja 
 Carré 15 personen Ja 
 U-vorm 14 personen Ja 
Moods Theater Cabaret 30 personen Nee 
 Cabaret 20 personen Ja 
 Theater 30 personen Nee 
 Theater 20 personen Ja 
De Lounge Schoolopstelling 20 personen Ja 
 Carré 15 personen Ja 
 U-vorm 14 personen Ja 
KasXL Carré 20 personen Ja 
 Theater 20 personen Ja 
Restaurant EET Lunch 22 personen  
Dakterras  Lunch 11 personen  
ZuidKas Lunch 17 personen  

 

 


