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___________________________________________ 

 

Mededeling m.b.t. “1,5 m beleid voor het Heemhuis” 

 

Na overleg met de coördinatoren van de werkgroepen en ondersteunende 

groepen, heeft het bestuur gemeend deze mededeling in mei aan alle actieve 

leden (43 leden) toe te sturen.  

In de nieuwsbrief van juni wordt deze ook opgenomen zodat alle leden er kennis 

van kunnen nemen.  

Een verkort résumé (bezoek alleen op afspraak) wordt in juni aan de lokale pers 

aangeboden.  

 

Gezien de aanhoudende maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus is het 

nog niet verantwoord om de activiteiten van onze heemkundekring De 

Drijehornick weer op de oude voet voort te zetten. 

Om toch binnen de afgekondigde overheidsmaatregelen onze activiteiten op 

een laag pitje op te starten, heeft  het bestuur gedragsregels opgesteld voor 

onze activiteiten in het Heemhuis.   

Deze regels passen binnen de afgekondigde overheidsmaatregelen en zullen 

gelden tot nadere order. Indien nodig worden ze direct aangepast aan eventueel 

strengere overheidsmaatregelen. 

 
Waarschijnlijk zullen deze regels gedurende de resterende maanden van 2020 

blijven gelden. 

Uitgangspunt moet zijn om zoveel als mogelijk van huis uit te regelen 

(telefonisch, per mail etc.) 
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Indien het Heemhuis wordt betreden geldt het volgende: 

Allereerst na binnenkomst worden de handen gewassen in het keukentje met 

antibacteriële handzeep (pompje). Voor elke bezoeker ligt een schoon 

gastenhanddoekje klaar.  

Attentie: aangezien er weinig plaats is in het keukentje mag daar maar 1 

persoon aanwezig zijn.  

Indien het Heemhuis wordt verlaten, geldt voor de laatste persoon het 

volgende: 

Afval opbergen, afwas doen, de tafel, stoelleuningen, leuning van trap, en 

deurknop even afdoen met een schoonmaakmiddel (in keukentje aanwezig). 

 

Inlooptijden vanaf mei: alleen op afspraak Heemhuis open, zodanig dat per 

dagdeel max. 3 bezoekers volgens gemaakte afspraak worden ontvangen. Er 

mogen max. 2 vaste leden van de heemkundekring aanwezig zijn.     

Afspraak via de secretaris: info@drijehornick.nl  of 040-2838472 

 

Bibliotheek: op afspraak kunnen boeken worden afgehaald. De bibliothecarissen 

kunnen ten allen tijde met eigen sleutel hun werk in de bibliotheek uitvoeren. 

Attentie in de bibliotheek zelf mag maar 1 persoon tegelijk zijn, vanwege het 

smalle doorlooppad.  

Afspraak met bibliothecaris: Hans Dirksen, tel. 040-2840383 of via secretaris: 

info@drijehornick.nl  

 

Werkgroep-vergaderingen: probeer zoveel als mogelijk van huis uit te werken 

(mail, telefoon). Bijeenkomsten van max. 4 personen aan de grote tafel; 

opletten in keukentje. Dus werkgroepen van meer dan 4 leden: bijeenkomsten 

in 2 of 3 subgroepen verdelen. 

Afspraak via de secretaris: info@drijehornick.nl  of 040-2838472 

 

Archief: de leden van de ondersteunende groep Archief kunnen met eigen 

sleutel te allen tijde hun werk uitvoeren op de zolder. Max 3 personen. Ook  
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kunnen ze thuis archiefwerk verrichten. 

Afspraak via de secretaris: info@drijehornick.nl  of 040-2838472 

Bestuursvergaderingen: probeer zoveel mogelijk per mail en telefoon te werken. 

Deze vergaderingen zijn met 4 vaste leden en kunnen aan de grote tafel 

plaatsvinden. Indien er gasten/inleiders worden uitgenodigd dan splitsen over 

de grote en kleine tafel, maar max. 6 personen.  

 

Redactie van De Drijhornickels: probeer zoveel mogelijk per mail en telefoon te 

werken. Bijeenkomsten van de redactie bestaan uit 2 personen, met max. 2 

bezoekers. Dezen kunnen met eigen sleutel binnen en kunnen zowel op de 

zolder als beneden vergaderen.     

Afspraak via de secretaris: info@drijehornick.nl  of 040-2838472 

 

Interview afnemen voor Nieuwsbrief: per telefoon. 

 

Cursussen (bijv. website): max. 4 personen, incl. de cursusleider. Probeer zoveel 

mogelijk van huis uit te werken. 

Afspraak via de secretaris: info@drijehornick.nl  of 040-2838472 

 

Lezingen: afwachten tot de regering toestaat dat er meer dan 30 personen bij 

elkaar mogen komen en we het zelf verantwoord vinden. 

 

Automatisering en website  activiteiten: zoveel mogelijk van huis uit. 

 

Derden-bijeenkomsten: max. 4 personen 

Afspraak via secretaris: info@drijehornick.nl  of 040-2838472  

 

Met dank voor uw begrip en medewerking. 
Nuenen, 7 mei 2020.      Het Bestuur. 
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