De 1,5 meter samenleving heeft ook consequenties voor het Leontienhuis als inloophuis. Hier volgt
een korte en bondige beschrijving van de plannen rondom Leontienhuis 1,5 meter :
We gaan ontdekken wat er wel of niet werkt, dus dit plan kan als gevolg van voortschrijdende inzicht telkens
bijgesteld worden. Mocht je ideeën hebben ter aanvulling of verbetering van deze plannen, dan horen we dat
graag.

❖ Uitgangspunten:
- De bezoeker/vrijwilliger/ medewerker blijft met (milde) klachten als hoesten,
verkoudheid en/of koorts thuis (en in geval van twijfel ook) en meldt zich af.
- We bewaken met elkaar de 1,5 meter afstand. De inrichting is hierop aangepast, we
laten meubels op hun plek staan.
- We houden ons aan het 1-richtingsverkeer in de boerderij:
1.de keuken in via de gang, uit via de woonkamer.
2. naar boven via de trap bij de keuken, naar beneden via de trap aan de voorkant van
de boerderij.
3. de gastvrouw is de enige die koffie/thee en tussendoortjes serveert (zowel in de
keuken, als in andere ruimtes) en een en ander opruimt in de keuken.
4. we houden ons aan de maximaal aantal personen per ruimte zoals op de oranje
bordjes aangegeven.
5. geef elkaar de ruimte om te passeren of geef aan dat je er langs wilt. Wees duidelijk in
je communicatie.
❖ Inloopprogramma vanaf 10.00 – 16.30 u. met koffie/thee aan de keukentafel, begeleide
lunch (2 boterhammen met beleg of meer als jouw voedingsadvies dat aangeeft) en creatief
atelier (max 4 deelnemers). Er is ruimte voor 7 bezoekers per dag.
Aanmelden graag voor woensdagochtend 12 uur met wensen/mogelijkheden voor de
daarop volgende week (via het formulier op de website). Aanmeldingen worden op gelijke
voet verdeeld. Uiterlijk zaterdag hoor je welke planning voor jou is vastgelegd.
Er wordt op jouw deelname gerekend, dus wanneer je onverwacht niet kunt of ziek wordt,
meld je dan zo vroeg mogelijk af, zodat iemand van de wachtlijst kan worden benaderd.
NB. Yoga is tot september niet toegestaan. In de ruimte kunnen met de begeleider max 2
deelnemers. Er wordt onderzocht of een alternatief programma mogelijk is.
❖ Warm eten op maandagavond (eten wat de pot schaft en bord leeg), inloop vanaf 17.00 u.
(maaltijd 17.30-18.15 u.): ruimte voor 7 bezoekers.
Aanmelden graag woensdagochtend voor 12 uur met mogelijkheden voor de daarop
volgende maand (via het formulier op de website). Geef via info@leontienhuis.nl aan

wanneer je geen vlees of vis eet of een allergie hebt. Aanmeldingen worden op gelijke voet
verdeeld. Op die vrijdag hoor je welke planning voor jou is vastgelegd.
Er wordt op jouw deelname gerekend, dus wanneer je onverwacht niet kunt of ziek wordt,
meld je dan zo vroeg mogelijk af, zodat iemand van de wachtlijst kan worden benaderd.
❖ Dagelijks wordt er via videoconference ook een begeleide lunch aangeboden. Hier is ruimte
voor 8 deelnemers. Aanmelden voor woensdag 12 uur met wensen/mogelijkheden voor de
daarop volgende week (via het formulier op de website). Aanmeldingen worden op gelijke
voet verdeeld. Uiterlijk zaterdag hoor je welke planning voor jou is vastgelegd.
Er wordt op jouw deelname gerekend, dus wanneer je onverwacht niet kunt of ziek wordt,
meld je dan zo vroeg mogelijk af, zodat iemand van de wachtlijst kan worden benaderd.
❖ De maandagavond-gespreksgroepen vinden 1 x per maand live plaats in de
presentatieruimte, dit betekent dat er elke maandagavond een groep in huis is. Inloop vanaf
18.30 u., groep vanaf 19.00-21.00 u. (jonge meiden 19.30-21.00 u.).
De overige bijeenkomsten worden per videoconference gedaan.
❖ De BED-groep op woensdagavond (1 x per 2 weken) kan gebruik maken van een ruimte die
geschikt is voor hun groepsgrootte.
❖ De 30+-groep op donderdagochtend kan de presentatieruimte gebruiken. Dit is echter ook
de looproute naar beneden.
❖ De ontmoetingsavonden voor ouders/naasten op de 1e dinsdag van de maand kunnen
doorgang vinden met een maximum van 13 deelnemers (plus twee vrijwilligers).
❖ De themabijeenkomsten voor ouders/naasten op de 2e dinsdag van de maand kunnen
doorgang vinden met een maximum van 13 deelnemers (plus spreker en coördinator,
aanwezige vrijwilligers tellen mee als deelnemer).
❖ De partnergroepen en de Horizongroep kunnen in overleg data plannen en gebruik maken
van een voor de groepsgrootte geschikte ruimte.

