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Hoe gaan wij om met jouw weekendje weg, na de lockdown van Nederland.

Aan al onze gasten.
Mark Rutte zei het al een keer tijdens de coronacrisis:
“Na de lockdown zal de maatschappij voorlopig niet meer hetzelfde zijn als voor die tijd”.
Daarmee bedoelde hij, dat ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, wij Nederlanders
nog een behoorlijke tijd met de aanwezigheid van het virus te maken hebben en daar mee om
moeten leren gaan.
De vraag is alleen: Hoe doe je dat?
Het antwoord is : Door een anderhalve meter maatschappij in te richten.
In de tussenliggende tijd is groepsaccommodatie de Waddenhoeve ingericht en aangepast op die
anderhalve meter maatschappij. Met het opnieuw inrichten van de accommodatie alleen, ben je
er nog niet. Daar horen ook nieuwe afspraken en instructies bij. Welke? Die tref je verderop in
dit bestand en ter plaatse in de groepsaccommodatie..
En het spreekt voor zich:
Zolang iedereen die naar de Waddenhoeve komt, bereid is om zich aan wat regels, instructies en
afspraken te houden, hoef jij je bij ons geen zorgen over de corona te maken. Die helpen we ter
plekke, met zijn allen om zeep!

Caroline en Ben Meijer

Wat de Waddenhoeve allemaal heeft ondernomen om de groepsaccommodatie geschikt te
maken voor een zorgenloos weekendje weg.
1) Kennis vergaren.
Om te beginnen zijn we een studie gestart naar het fenomeen Corona. Wat is het precies, waar
komt het vandaan en hoe wordt het overgedragen? Zijn er nog dingen die wij niet weten? Wat
kun je allemaal doen om te voorkomen dat mensen ziek worden? Meer nog dan de standaard
adviezen van RIVM zoals handen wassen en in de elleboog niezen.
2) Preventie
Na deze studie hebben we diverse aanpassingen gerealiseerd. Daarbij hadden we steeds in het
achterhoofd dat we er voor moeten waken dat de groepsaccommodatie geen fort of ziekenhuis
zou moeten worden. En dat is ons gelukt. De gezelligheid is gebleven.
Wat we gedaan hebben is het volgende:
-

-

Bij beide ingangen van de accommodatie buiten, hangt nu een extra wasbak om de
handen te kunnen wassen. Vaak jouw handen wassen is nu zeer belangrijk.
Per slaapkamer is er een bed weggehaald, waardoor de resterende bedden nu verder uit
elkaar staan.
De luchtverwarmer is uitgebreid met een ventilatiestand, waardoor de vertrekken vanaf
nu, continue extra geventileerd worden.
We hebben de bedden zelf aangepast aan de anderhalve meter maatschappij.
In de keuken en toiletgroepen hangen nu automaten met handdoekpapier om de handen te
drogen. Er staan aparte vuilnis tonnen om dit papier in weg te gooien.
Op diverse plekken staat een spuit voor desinfectie van bijv. de kraanknoppen
In de toiletgroepen staat ook extra desinfectie om het een en ander, na iedere toiletgang
eenvoudig te kunnen desinfecteren. Er liggen tevens speciale matten.
We hebben verder geen stoelen of iets dergelijks verwijderd uit de groepsruimte. Per
groep is het zelf om te bepalen hoe je de anderhalve meter met elkaar afspreekt. Wel
hangt er een plattegrondje als hulpmiddel om te zien waar iedereen in principe goed kan
zitten.
We adviseren mensen om steeds weer hetzelfde toilet en douche te gebruiken en niet naar
andere toiletten en douches te gaan. Spreek met elkaar af wie naar welk toilet gaat.
We delen onze extra opgedane kennis met jullie, zodat je in de gelegenheid bent om je
goed voor te kunnen bereiden. Ter plaatse hangen extra instructies, als jij je daar aan
houdt, dan komt het ongetwijfeld goed!

Wat je er verder zelf nog meer aan kunt doen om een zorgenloos verblijf in de
groepsaccommodatie te hebben: (Dit is niet verplicht, maar bedoeld als extra informatie)

TIPS:
-

Maak vooraf een kamerindeling: Er zijn nu 6 slaapkamers met ieder 4 slaapplekken.
Deel mensen van dezelfde huishouding zo veel mogelijk in dezelfde slaapkamer in.
Maak evt. een zitplek indeling voor het eten. (zie plattegrondje groepsruimte)
Maak vooraf een toilet- en doucheverdeling, je mag de lijst verderop gebruiken.
Volg de instructies ter plekke zo goed mogelijk op.
Neem onderstaande informatie vooraf door, met iedereen die betrokken is bij het
weekendje weg.

1. De eerste klap is een daalder waard.
Door vooraf goed bij jezelf te rade te gaan, of jij klachten hebt zoals verkoudheids- of
griepverschijnselen, koorts, hoofdpijn etc. kun jij jouw reisgenoten al een heleboel ellende besparen.
Door thuis te blijven als jij- of een van jouw huisgenoten deze symptomen heeft. Of als jij of jouw
huisgenoten korte tijd geleden te dicht bij iemand met die beschreven klachten in de buurt geweest bent.
Maar nog beter: Door iedereen van jouw groep in de week voorafgaand aan jullie weekendje weg naar de
Waddenhoeve te laten testen bij de GGD. Op deze manier weet je vrijwel zeker dat jullie elkaar geen
corona zullen bezorgen. De Waddenhoeve ligt afgelegen, er zijn geen directe buren en er lopen ook geen
andere mensen in en uit. Daarmee willen we zeggen dat als iedereen getest is en niet positief bevonden is
er op de Waddenhoeve geen corona angst hoeft te zijn.

2. Regelmatig Handenwassen.
Uit onderzoek is gebleken dat als jij jouw handen regelmatig op de juiste manier wast, je daarmee de kans
om een besmetting op te lopen of te verspreiden al behoorlijk reduceert. Bij beide ingangen van de
groepsaccommodatie zijn tijdelijke handenwas voorzieningen aangebracht. Als je het volgende in acht
neemt, ben je al heel goed bezig!
-

Iedere keer dat er een persoon de groepsaccommodatie binnen gaat, is het verstandig de handen
te wassen volgens de daar hangende instructie. Zo heb je dan nooit een besmette kraan.

Handen wassen algemeen:
Binnen in de toiletruimten is een rol papier aanwezig om de handen te drogen. In de keuken is dat
eveneens het geval. Scheur er telkens een stukje van af. Het gebruikte papier daarna direct in de afvalton
er naast deponeren.
Handen wassen in een slaapkamer:
Neem hiervoor zelf een handdoek mee van huis en leg dat gereed in een van de vakjes naast de wastafel
Gebruik na het handenwassen steeds jouw eigen handdoek en leg die ook meteen weer terug in het vakje.

3. De Slaapkamers
We hebben uit iedere slaapkamer een bed verwijderd, waardoor het nu mogelijk is om daar op 1,5 meter
afstand van elkaar en wel zoveel mogelijk na elkaar te verblijven.
Daarnaast zijn de stapelbedden aangepast. Men ligt om- en om op een stapelbed en met het hoofd achter
een schot. Zodanig, dat als iemand die hoest of niest, de aerosol wordt tegengehouden.

Bedden opmaken.
In tegenstelling tot wat er in onze publicaties staat vermeld, zijn er tijdens de corona periode geen
dekbedden en kussens aanwezig in de accommodatie. Men dient zelf een onderlaken voor een 90 x 200
matras mede te nemen. Daarnaast een eigen 1 persoons dekbed met daar omheen een dekbedovertrek en
een kussen in een kussensloop. Tijdens de corona crisis wordt er door de Waddenhoeve even geen
beddengoed verstrekt.
Slaapkameretiquette:
Zoals de naam het al zegt: Een slaapkamer is om te slapen. Het is niet verstandig om kinderen in de
slaapkamers te laten spelen. Kinderen toch in groepjes bij elkaar om te chillen:
Buiten of in de groepsruimte op 1,5 meter afstand van elkaar. In het zicht van de begeleiding.

4. Oranje stickers en enige zelfdiscipline.
We adviseren iedereen om extra papieren zakdoekjes mee te nemen, bij je te dragen en daarin te
hoesten of te niezen. Het papieren zakdoekje meteen weg te gooien en direct daarna de handen te
wassen. Maak de tonnen met gebruikte zakdoekjes regelmatig leeg door de zak te sluiten en te
verwisselen. De zak mag in de container buiten
In de groepsaccommodatie zijn een aantal zaken beplakt met een oranje sticker. Het is daarvan
de bedoeling dat die items alleen met zojuist vooraf gewassen handen worden aangeraakt. Het
gaat hierbij om de plantenspuiten met alcohol om te kunnen desinfecteren, de vaatwassers (en
dus de schone inhoud daarvan), de koelkasten en de vloermoppen.

Oplevering van de accommodatie na een weekendje of midweekje weg:
-

-

-

Maak eerst de accommodatie leeg door alle meegenomen spullen als bagage, eten,
emballage en vuilnis er uit te halen. Er mag niets achter blijven.
Maak de accommodatie daarna veegschoon. Meer hoeft niet.
Laat de mopemmers in de toiletgroepen maar vol achter. Gooi ze aub niet leeg!!
Steek de sleutel in de binnenkant van het slot.
Bel 06 293 777 63 voor een overdracht van de accommodatie.
Er wordt een laatste rondgang gemaakt met alleen diegene op wiens naam de huur staat.
Voor de zekerheid worden daarbij mondkapjes gedragen. Neem daarvoor graag 2 zelf
mee van huis. (1 voor de aanvaarding van het huis, de tweede voor de oplevering)

Ga voorzichtig met de spullen om. Tijdens jullie verblijf worden er geen reparaties
uitgevoerd. Gaat iets kapot, dan blijft het kapot, tot na jullie vertrek. Voorbeelden:
Door een bed gezakt, deurklinken van elkaar getrokken, vaatwassers.
Is de gasfles leeg? Dan mag je bellen en zetten we een nieuwe voor je buiten neer met
een sleutel, zodat je zelf de fles kunt verwisselen. Let op: Een gasfles heeft z.g. links
schroefdraad.

Tot slot:
Organisatoren die zich verantwoordelijk voelen voor de groep en die zich zorgen maken om de
veiligheid van hun gasten, kunnen we extra ondersteunen met een gedetailleerd corona protocol
en striktere regels. Heb je daar behoefte aan? Dan mag je ons daarover mailen en krijg je van ons
begeleiding en een exact voorschrift met regels en afspraken toegezonden.
Aansprakelijkheidsverklaring:
Alvorens we de accommodatie aan U aanbieden en overdragen, is deze volledig schoongemaakt
en ontsmet. Daarnaast hebben we de groepsaccommodatie aangepast en ingericht volgens de
richtlijnen van de Rijksoverheid en/of RIVM. Tijdens Uw aanwezigheid in onze
groepsaccommodatie is het aan Uw groep zelf, of U zich aan onze voorzorgsmaatregelen en/of
instructies wilt houden of niet.
Wij kunnen U verzekeren dat, als een ieder zich nauwkeurig aan de instructies en aanwijzingen
houdt, de kans op een corona-overdracht, nagenoeg nihil is. Omdat we Uw privacy respecteren
en er door ons niet op wordt toegezien of iedereen ten alle tijde de juiste handelingen in acht
neemt, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden, voor enig nadelig Covid gevolg van uw
verblijf in onze groepsaccommodatie.

De Anderhalve Meter Maatschappij:

Veilig Handen Wassen.
1) Raak de spuitflacon (oranje sticker) niet aan met
ongewassen handen!
2) Draai eerst de kraan een beetje open, zodat er een zachte
straal komt. Maak je handen wat nat.
3) Neem wat zeep van het zeeppompje in een hand.
4) Verdeel de zeep over beide handen
5) Was de handen 20 seconden grondig volgens RIVM
richtlijn onder de kraan. Ook tussen de nagels en vingers.
6) Draai de kraan niet meteen dicht als je klaar bent.
Laat deze eerst nog open!
7) Pak met een schone hand de spuitflacon en sproei op de
kraanknop en het zeeppompje
8) Draai nu pas, de zojuist gedesinfecteerde kraan dicht.

De Anderhalve Meter Maatschappij:
Namenlijst verdeling in groepjes t.b.v. douche- en toiletgebruik

Douche en toilet A.
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Douche en toilet B.
1
2
3
4
5
6
Douche en toilet C.
1
2
3
4
5
6
Douche en toilet D.
1
2
3
4
5
6

De Anderhalve Meter Maatschappij:
Plattegrond met zitplaatsen om 1,5 meter uit elkaar te kunnen eten of verblijven.
Tijdens schoolkampen is het niet verplicht, om de kinderen (tot 12 jaar) verspreid te laten eten.
Men kan er gerust voor kiezen om de kinderen normaal aan tafel te laten gaan, met dien
verstande, dat de volwassenen wel op 1,5 meter afstand van elkaar en anderen gaan zitten eten.

1

14

2

19

15

21
20
16

13

3

4

18

12

22

5

11

17

23

24

6

7

9

8

10

Eten op anderhalve meter afstand van elkaar, kan men aan een tafel, aan de bar of met een bord
op schoot op een bank(je). Dit is weliswaar minder gezellig, maar op deze manier kunnen we
iedereen op anderhalve meter laten zijn, tijdens het eten of bij andere binnen activiteiten.

Onze excuses hiervoor. Helaas treft de Corona ons allemaal en zou het
fijn zijn, als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan veilig verblijf.

