
  

Gelukkig, onze kantine en terras mogen (per 1 juli) weer open.  

En we zijn erg blij jullie weer te mogen begroeten! 

Maar……. er zijn wel spelregels: 

 

 Bij binnenkomst: desinfecteer uw handen. 
 Houdt u zich binnen en buiten aan de 1.5 meter regel. 
 In de kantine en op het terras mag u alleen maar zitten. Dus NIET staan. 
 De ingang en uitgang zijn duidelijk aangegeven. Houdt u zich hieraan. 
 De kantine en het terras zijn zo ingericht dat iedereen op 1.5 meter van elkaar zit. Ga 

geen stoelen verplaatsen en ga niet zitten op plekken waar een kruis op staat. 
 In de kantine is plek voor ongeveer 32 personen. Pak er geen stoelen bij. 
 Voor binnen en buiten (het terras)  geldt: Vol = Vol 
 Bij regen, kun je dus NIET van het terras naar binnen (als de kantine vol is) en mag je 

ook niet onder de overkapping gaan staan. Houd hier rekening mee. 
 De keuken blijft tot nader order gesloten. 
 Bestellen doe je op 1 punt aan de bar en dan ga je vervolgens met je drankje(s) terug 

naar je plek of via de uitgang naar buiten. Als je aan een tafeltje zit, laat 1 persoon 
dan de bestelling ophalen. Daarmee voorkom je onnodig veel heen en weer geloop. 

 Er mogen geen andere mensen achter de bar komen dan degene die op dat moment 
kantinedienst heeft. 

 Vermijdt drukte bij het toilet. Max 1 persoon per toilet. 
 Toiletten zijn binnen en dus niet tegen een boom. 
 Geen discussies met onze barmedewerkers! 

 
Wij houden ons met z’n allen aan deze regels, om verspreiding van het Coronavirus én 
boetes te voorkomen. Bij overtreding zal het bestuur genoodzaakt zijn de kantine en het 
terras weer te sluiten.  

Ook wij hopen dat we weer zo snel mogelijk terug kunnen naar het oude ‘normaal’. 

Bestuur vv Hattem 
Juli 2020 


