
Maatregelen ter beperking van de verspreiding van Corona in de Abdijhoeve Betlehem:
Ieder individu heeft allereerst de eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf, en vanuit 
zichzelf óók een verantwoordelijkheid naar anderen toe.

We willen al onze gasten een veilig verblijf bieden, de Abdijhoeve moet voor ons allen, 
gasten, vrijwilligers, medewerkers en de monniken, een goede en veilige plaats zijn.

We houden ons daarom vanzelfsprekend aan alle door de overheid opgelegde 
maatregelen:
● 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen,
papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen
schudden, en thuis blijven bij klachten.
● Neem een eigen flesje water mee.
● Voorafgaand aan een activiteit uw handen wassen met water en zeep of ontsmetten met
ontsmettingsmiddel. Ontsmettingsmiddel staat klaar bij de ingang.
● Handschoenen en mondkapjes kun je dragen maar zijn niet verplicht; kiest u ervoor ze 
te gebruiken dan dient u deze zelf meebrengen. 
● Heeft u of heeft iemand in uw huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose
corona gehad? Blijf dan thuis! 
● Heeft u of heeft iemand in uw huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts,
hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten? 
Blijf dan thuis! 
●  In geval van twijfel: blijf dan thuis! 
●  Iedereen wordt verzocht enkel gebruik te maken van het toilet op de eigen kamer, en de
eigen wastafel ten behoeve van het wassen van de handen.
●  De 1,5 meter onderlinge afstand regel heeft ook consequenties voor eventueel bezoek 
aan de diensten en vieringen in de Abdijkerk, als er mensen zijn die dat willen: 
vraag er a.u.b. even naar als u hier bent
●  Bij het uitserveren van de maaltijden worden de hygiënemaatregelen gehanteerd die in 
de horeca gangbaar zijn, deze worden ter plaatse uitgelegd en eventueel toegelicht.
Koffie en thee zijn gedurende langere tijd beschikbaar. Met uw medewerking is er een 
veilige én  bezoekers vriendelijker wijze van verstrekken mogelijk. 

We verzoeken u dan ook dringend, als bij u binnen 2 weken na afloop van uw verblijf in de 
Abdijhoeve COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij ons te melden. U stelt ons in staat de 
andere deelnemers van uw groep te informeren dat bij een mede-deelnemer COVID-19 is 
vastgesteld.

Mocht u een vraag hebben: laat het me a.u.b. weten!
En laat er vooral geen misverstand over bestaan dat u van harte welkom bent!
Een fijn en gezond verblijf in de Abdijhoeve gewenst!

Met vriendelijke groet,

Abdijhoeve Betlehem
Abdijlaan 1 
7004 JL DOETINCHEM
email adres:
stiltecentrum@willibrords-abbey.nl
website:
http://willibrordsabdij.nl
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