
 

Update 25 januari 2022 

 

Binnenkort ben je deelnemer aan een bijeenkomst op De Hoorneboeg, leuk dat je komt!  

Vanaf 25 januari jl. kan heel veel weer. Omdat veel mensen corona krijgen blijven 
sommige coronamaatregelen nodig. We willen dat alle gasten zich veilig voelen op De 
Hoorneboeg en mee kunnen doen aan bijeenkomsten. Daarom creëren we graag een zo 
veilig mogelijke omgeving. Daarbij respecteren we verschillende meningen en 
organiseren we alles in lijn met de overheidsmaatregelen. In het afgelopen jaar is dit 
goed verlopen.  
 
Voordat je bij ons komt, leggen we je daarom graag uit wat je bij ons kunt verwachten.  
 

Op 25 januari is besloten dat alle bijeenkomsten doorgang mogen hebben. Hierbij moet 
aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
 

✓ Je bijeenkomst en eventuele overnachting kan bij ons plaatsvinden waarbij je 1,5 
meter van elkaar afstand houdt en indien alle deelnemers van je groep een 
coronatoegangsbewijs kunnen laten zien (‘groen vinkje’). Als je geen 
coronatoegangsbewijs kan laten zien, kan de bijeenkomst onder dezelfde 
voorwaarden als hieronder beschreven plaatsvinden. Wij adviseren dan wel dat 
alle deelnemers een sneltest doen. Tevens kan dan niet in het restaurant of de 
kas gegeten worden. Ontbijt, lunch en diners moeten dan op locatie genuttigd 
worden.  

✓ Voor ontbijt, lunch en diner in het restaurant of kas moet je bij de toegang een 
coronatoegangsbewijs (‘groen vinkje’) laten zien. Ook voor het gebruik van de 
sauna is een coronatoegangsbewijs verplicht.  

✓ Voor evenementen zijn binnen en buiten vaste zitplaatsen verplicht. Tevens is 
hiervoor een coronatoegangsbewijs verplicht.  

✓ Wij adviseren dat alle deelnemers en trainers altijd een sneltest doen.   
✓ Graag vragen we je om een mondkapje mee te nemen en deze binnen op de 

locaties bij het rondlopen te dragen. Als je zit, mag deze natuurlijk af 
 
  

 



 
 
 
De organisatoren van jouw bijeenkomst moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang aan de 
Hoorneboeg doorgeven of er één of meerdere deelnemers geen coronatoegangsbewijs 
kan laten zien, zodat er nog passende oplossingen kunnen worden gevonden om de 
bijeenkomst door te laten gaan.  De organisator is verplicht om bij aanvang van de 
bijeenkomst de coronacheck uit te voeren en zeker te zijn dat iedereen een groen vinkje 
heeft. Bij het restaurant wordt door de Hoorneboeg het coronatoegangsbewijs en ID 
gecontroleerd.  

Op de site van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/vraag-en-antwoord/coronatoegangsbewijs-regelen) kan je uitzoeken of je 
recht hebt op een coronabewijs. Dat hangt af van: 

- Of je volledig gevaccineerd bent (vaccinatiebewijs) 
- Of je corona hebt gehad (herstelbewijs) 
- Of je een coronatest hebt laten doen (negatieve testuitslag) 

 
Het coronatoegangsbewijs kan je laten zien via de app Coronacheck op de telefoon of 
met een papieren coronabewijs. Tevens moet je een ID meenemen en laten zien.  
 
Belangrijk is om vooraf te controleren of je bewijs nog geldig is. Zo is een 
vaccinatiebewijs geldig tot 270 dagen na volledige vaccinatie (en kan na 14 dagen na de 
laatste prik ingaan). De boostervaccinatie heeft nog geen geldigheid en verloopt dus 
nog niet. Een herstelbewijs is 180 dagen geldig (en kan ingaan als de positieve coronatest 
11 dagen geleden is geweest). Een coronatest kan worden gemaakt via 
testenvoortoegang.nl en is 24 uur geldig.  

 

 

• Benauwdheidsklachten, koorts en verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest): dat zijn helaas allemaal redenen om thuis te blijven. Maak 
een afspraak om je te laten testen en blijf thuis tot je de testuitslag weet.  

• Ook wij blijven thuis als we niet fit zijn. Dus als wij, of onze huisgenoten, verkouden 
zijn, koorts hebben of ons benauwd of grieperig voelen, zijn we niet op De 
Hoorneboeg.

• We maken ook tussentijds schoon en doen dat met een nog grotere zorg dan 
normaal gesproken.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/coronatoegangsbewijs-regelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/coronatoegangsbewijs-regelen


• Was vaak en goed je handen met water en zeep, hoest of nies in je ellenboog en 
schud geen handen.  

• In alle locaties kunnen we op verzoek beschermende handschoenen en/of 
mondkapjes verzorgen. 

• Ook vind je overal desinfecterende zeep en gel en tissues. 

• Frisse lucht is belangrijk. Zorg dat er een raampje of deur open staat of laat de 
ruimte een paar keer per dag even goed doorluchten.  
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