
Na maanden stilstand vanwege de Corona maatregelen, is het eindelijk zover, de kantine van s.v. DWO 
is weer geopend en we kunnen u op gepaste manier hier weer verwelkomen.  
 
Wij zijn gehouden aan de RIVM richtlijnen, en de richtlijnen voor de horeca. Er is dus wel iets gewijzigd: 
 
Ingang/uitgang: 
De loopbrug naar de kantine is gesplitst in een looproute de kantine in en de kantine uit. Wij vragen 
eenieder deze route te respecteren, hou rechts aan. Hou de brug vrij en blokkeer deze ingang niet door 
samen te scholen.  
 
Bestellen: 
U kunt uw bestelling opgeven aan de kassa op de hoek van de bar ( kassa 2). 
Ook dit zullen wij zo duidelijk mogelijk aangeven. LET OP!! Aan de kassa kan uitsluitend betaald 
worden per Pin of contactloos of per clubkaart. Contant geld is vanuit hygiënisch oogpunt niet 
mogelijk.   
 
Uitgifte dranken: 
De uitgifte van uw warme en/of koude dranken zal plaatsvinden aan de andere kant van de bar (bij 
kassa 1. Dit geven wij aan door middel van borden.  
 
Uitgifte etenswaren: 
Heeft u iets te eten besteld, dan zal de uitgifte daarvan op de gebruikelijke plek plaatsvinden aan de 
vitrine voor de keuken. Ook dit is weer aangegeven door middel van een bord.  
 
Toiletten: 
We hebben een beperkt aantal toiletten tot onze beschikking. Mede daarom zal er tijdelijk geen 
onderscheid meer zijn tussen het dames en het heren toilet. Ook het invalidentoilet is door iedereen te 
gebruiken. Maak het toiletbezoek zo kort als mogelijk, was uw handen goed met water en zeep en niet 
meer dan 2 personen tegelijk per toiletruimte.  
 
Afstand: 
Houdt u in de kantine aan de anderhalve meter afstand. Dit wordt aangegeven door middel van 
vloerstickers.  
 
Zitplaatsen: 
Er zullen vanwege de anderhalve meter afstand fors minder zitplaatsen zijn dan u van ons gewend 
bent. Houdt u aan de RIVM regels. Dit betekent: niet meer dan 2 personen aan 1 tafel, en alleen als u 
uit hetzelfde huisgezin komt mag u gezamenlijk aan 1 tafel met 2 personen plaatsnemen. Komt u niet uit 
hetzelfde huisgezin, houdt u dan anderhalve meter afstand tot elkaar.  
Staand uw consumptie nuttigen is binnen niet toegestaan.  
 
Team bijeenkomsten binnen zijn helaas nog niet toegestaan.  
 
Terras: 
Omdat op het terras staanplaatsen niet zijn toegestaan, en wij vanwege de beperkte ruimte geen 
zitplaatsen kunnen creëren op anderhalve meter afstand, is het terras niet toegankelijk! 
 
 
 
 



Commissiekamer: 
Om te voorkomen dat bezoekende teams die zich aan willen melden in de rij moeten gaan staan van 
kantinebezoekers, zal de commissiekamer tijdelijk verplaatst worden in de buurt van de kleedkamers 
beneden. Dit zal duidelijk worden aangegeven.  
 
Hygiëne: 
De kantine vrijwilligers zullen zich strikt houden aan de Hygiëne maatregelen. 
Zij wassen zeer regelmatig de handen, ontsmetten de handen en zullen tijdens werkzaamheden 
handschoenen dragen. 
 
Ook zullen de vrijwilligers 1,5 meter afstand houden van elkaar en van u. 
 
Wij vragen ook aan u 1,5 meter afstand te houden van de vrijwilligers en uw medebezoeker. 
 
Alleen als wij ons samen aan de richtlijnen houden kan de kantine open zijn en blijven. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van de kantinevrijwilligers op te volgen. 
 
“Alleen samen krijgen we Corona onder controle” 
 
 
Heeft u opmerkingen of vragen? Mail deze naar info@svdwo.nl 
 
 
 


