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Wijzigingen bij Het Praktijkhuis vanaf 21 december 2021 

In maart 2020 startte Het Praktijkhuis en op dat moment kregen we ook allemaal te 

maken met Covid. Ondanks dat het op veel mensen en organisaties invloed had 

konden we eigenlijk prima uit de voeten met de wisselende maatregelen. Echter 

zien we ons nu genoodzaakt om in de lijn met de huidige afgekondigde 

maatregelen het een en ander aan te passen in Het Praktijkhuis.   

Inschrijven: 

Ons Praktijkhuis is niet zo groot, om de 1,5 meter te kunnen waarborgen gaan we 

helaas weer werken met inschrijving. We hanteren een maximum van 6 personen 

per dagdeel. Inschrijven kan door te bellen, sms-en of appen naar telefoonnummer 

06-11 26 35 82. Op goed geluk langskomen kan, maar dan kan het zijn dat de 

maximale groepsgrootte bereikt is en we je niet binnen kunnen laten. Even bellen 

om te vragen of er nog plek is kan uiteraard wel.  

Lunch:  

Hoewel de lunch een belangrijk onderdeel van Het Praktijkhuis was, hebben we 

besloten voorlopig geen gezamenlijke lunch meer aan te bieden. Voor de mensen 

die een ondersteuningsvraag hebben op het gebied van eten zullen we in overleg 

een passende oplossing zoeken. 

Activiteiten: 

We doen ons best om de activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, met in 

achtneming van de richtlijnen. Waar wij denken dat het niet passend is of de 

richtlijnen niet te volgen zijn kunnen we de activiteit aanpassen of zelfs annuleren. 

Hierbij zullen we dat zo snel mogelijk laten weten aan de mensen die zich 

ingeschreven hadden en via de socials.  

Kickboksen: 

De kickboks trainingen met Nakama komen te vervallen, deze zullen zodra het weer 

kan opgepakt worden. De deelnemers die aan deze serie meededen zullen als 

eerste bericht krijgen om te vragen of ze weer mee willen doen. 

Creatief: 

De creatieve activiteiten komen te vervallen na donderdag 23 december, ben je in 

Het Praktijkhuis voor de inloop en je wil graag iets creatiefs doen is dat mogelijk. 

Wanneer het weer kan zullen we ook creatief weer oppakken. 
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Kerst: 

We hadden een mooi programma voor de kerstdagen, helaas zijn er hier ook wat 

wijzigingen in.  

Vrijdag 24 december 2021 - Kerstavond : zijn we geopend van 18.00 tot 21.00 uur, 

hiervoor aanmelden is niet meer mogelijk, de maaltijd van 17.00 tot 18.00 uur zal niet 

doorgaan. 

Zondag 26 december 2021 - 2e kerstdag: zijn we geopend van 13.00 uur tot 16.00 

uur, hiervoor kun je je nog aanmelden. 

Oud en Nieuw: 

Rond de jaarwisseling zijn we ook geopend. Uiteraard met in achtneming van al het 

bovenstaande en een kleine wijziging.  

Vrijdag 31 december 2021 - Oudejaarsavond: zijn we geopend van 18.00 uur tot 

21.00 uur, aanmelden hiervoor is nog mogelijk. 

Zondag 02 januari 2022: zijn we geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur, hiervoor kun je 

je nog aanmelden. 

 

Namens Het Praktijkhuis, 

Helma, Aukje, Sharon en Barbara 
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Samen houden we het veilig in Het Praktijkhuis 

Corona houdt ons land, gemoed en gezondheid al lange tijd in de gaten. Dat is 

voor ons in Het Praktijkhuis niet anders. Maatregelen verscherpen, versoepelen en 

wijzigen bij de vleet, vaak is er onduidelijkheid. Dit maakt het niet gemakkelijk. 

Hier kunnen we van alles van vinden en veel bij voelen. Gevoelens van angst, 

moedeloosheid, somberheid maar ook boosheid. En wat we er ook van vinden, 

samen moeten we er het beste van zien te maken. 

We zijn enorm blij dat we als Praktijkhuis eigenlijk weinig hinder ervaren en nog steeds 

open kunnen en mogen zijn. Om dit te kunnen blijven doen is het fijn als iedereen 

zich aan de (basis) maatregelen houdt. 

 Aan de deur wordt een gezondheidscheck gedaan; 

 Houd je zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand, we hebben geen 

gemarkeerde zitplaatsen dus we vragen je hierin je eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met elkaar; 

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst en was je handen regelmatig (voor 

en na toiletbezoek); 

 Een mond-neus masker dragen is niet verplicht, maar mag wel. Kijk hierin waar 

jij je prettig bij voelt; 

 Luister naar de aanwijzingen van de vrijwilligers en medewerkers. 

 

 

Kom niet naar Het Praktijkhuis als: 

 Je volgens de landelijk geldende maatregelen in quarantaine moet 

verblijven; 

 Je de afgelopen 5 dagen in contact bent geweest met een positief getest 

persoon; 

 Je (na een negatieve (zelf) test) dusdanig verkouden bent en anderen kunt 

besmetten; 

Kun je niet naar Het Praktijkhuis komen volgens bovenstaande punten maar heb je 

wel behoefte aan contact. Laat dit dan weten. Dan kijken we wat we kunnen 

betekenen. 

Bedankt voor het in acht nemen van de regels. Zo zorgen we voor elkaar en houden 

we de kans op besmetting in Het Praktijkhuis zo laag mogelijk. Twijfel je over je 

klachten? Heb je last van angsten rondom het virus? We zijn er voor je om je vragen 

te beantwoorden, met je mee te denken. 

 

 

 


