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4e NIEUWSBRIEF   

Juni  2020 

Kantine en terras open op 1 juli 

Vanaf a.s. woensdag kunnen we weer 
heerlijk na het spelen een drankje drinken, 
een bitterbal eten en gezellig na kletsen in 
de kantine of op het terras. Echter jullie 
zullen beseffen dat met alle corona 
maatregelen het voorlopig niet meer is 
zoals vanouds. We moeten ons houden 
aan een aantal maatregelen die er voor 
moeten zorgen dat leden en 
barmedewerkers zich veilig voelen en zijn. 
Daarvoor is het aantal zitplaatsen in de 
kantine teruggebracht tot 30 i.v.m. de  
1,5 m maatregel, meer is voorlopig niet 
toegestaan. Dat betekent ook géén 
stoelen verplaatsen naar een andere tafel 
om gezellig met een groepje bij elkaar te 
zitten. Spreek elkaar er op aan als het 
toch even mis gaat! 
 

Openingstijden 
De kantine is open van 13.00 tot 17.00 
uur. Spelen vanaf 13.30 tot 16.30 uur.  
Woensdagavond 19.30 uur open, spelen 
tot 22.30 uur, sluiting 23.00 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
Aanmelden om te kunnen spelen hoeft 
niet meer zo lang er buiten kan worden 
gespeeld. Bij binnenkomst in de kantine, 
één voor één, is er statafel met een fles 
gel om je handen te desinfecteren en 
daarna wordt de presentielijst ingevuld 
door de coronaverantwoordelijke. Dat is 
nodig voor een bron-contactenonderzoek 
bij een besmetting. 
Let op de looprichting ingang - uitgang. 
 

Bar 
Er zijn plexiglas schermen opgehangen bij 
de bar om het contact tussen  
barmedewerkers en spelers veilig te 
houden. De barkrukken blijven, vanwege  
de afstand staan, maar het is niet 
toegestaan om daar op te gaan zitten. 
Voor het bestellen van een consumptie ga 
je staan op een van de afstand strepen die 
op de vloer zijn aangebracht in de richting 
van de bar. Zodat de barmedewerkers de 
bestellingen een voor een kunnen 
afwerken. Voor de barmedewerkers volgt 
nog een aparte instructie. 
 

Munten 
Om te voorkomen dat we met veel contant 
geld moeten werken is besloten om alleen 
met munten te werken. 
Je kunt bij de barmedewerkers zakjes met 
munten kopen: 13 munten voor € 10.00,  
6½ munt voor € 5,00. De munten zijn 
gesteriliseerd. Bij betaling doe je het 
aantal munten in een bakje voor de 
barmedewerker die dit vervolgens leegt in 
een grotere bak zodat na afloop alle 
gebruikte munten weer gedesinfecteerd 
kunnen worden. De kassa is aangepast 
voor de verkoop van de zakjes munten. 
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Pinautomaat en ALV 
Door verschillende leden is gevraagd om 
een pinautomaat aan te schaffen. Daar 
hangt een prijskaartje aan en betekent bij 
aanschaf een doorberekening in de prijzen 
van de consumpties. We leggen dit 
voorstel voor aan de Algemene 
Ledenvergadering die nu gehouden 
wordt op dinsdag 28 juli a.s. 
 

Terras 
De fietsenrekken worden verplaatst naar 
de zijkant van de kantine waardoor er 
meer ruimte ontstaat voor het terras. Ook 
hier geldt de 1,5 m maatregel. 
Op de grond zijn vakken uitgezet waarop 
de tafels en stoelen kunnen staan. Per 
tafel is aangegeven hoeveel stoelen er 
mogen staan. Na het gezellig samenzijn, 
ruim je de tafel af, de koffie / theebekers 
gooi je in een afvalemmer en glazen en 
flesjes breng je naar binnen via de ingang 
en de tafel schoonmaken. 
Ook hier geldt geen stoelen verplaatsen. 
Zoals premier Rutte steeds zegt: 

“ we doen het samen”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toiletten 
Eén damestoilet en het invalidetoilet zijn 
open en één herentoilet en één urinoir. 
Voor iedereen geldt om na je bezoek aan 
het toilet / urinoir deze te reinigen met een 
daarvoor bestemd doekje.  
 
 

 
 

Afstand op de banen 
In de kantine en op het terras houden we 
1,5 m afstand van elkaar, tenzij je tot een 
huishouden behoort. Zodra je op de baan 
bent om te spelen hoef je geen 1,5 m 
meer aan te houden. Wedstrijden en 
toernooien kunnen vanaf 1 juli weer 
gespeeld worden. Dat betekent wel dat na 
het verdelen van de ballen in teams niet 
iedereen tegelijk moet gaan rennen om te 
kijken met wie je speelt en tegen wie. Ook 
hier geldt één voor één je bal oprapen. 
 

Vast aanspreekpunt  
Er moet nog steeds een vast aanspreek-
punt zijn voor het toezien op het naleven 
van de coronamaatregelen.Tot op heden 
hebben het bestuur en 2 vrijwilligers die 
taak op zich genomen. Maar als bestuur 
hebben wij ook nog genoeg andere zaken 
waar wij ons mee bezig moeten houden. 
Daarom zouden wij het bijzonder prettig 
vinden als er meer vrijwilligers bereid zijn 
om die taak  over te nemen op een 
dagdeel van dinsdag t/m zondag. Na de 
invulling van de presentielijst kan je 
gewoon meespelen. Aanmelden kan per 
e-mail bij de vicevoorzitter: 
ViceVoorzitter@MIDI-Petanque.NL 

 

mailto:ViceVoorzitter@MIDI-Petanque.NL
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Zomersluiting  
MIDI is gesloten op de vrijdagavond van  
3 juli t/m 28 augustus. 

 
In Memoriam 
Helaas zijn in juni ons lid Piet van der Kruk 
en onze donateur Laurien Seip overleden. 
Piet van der Kruk was lid sinds februari 
2019. Een groot sportman in de 
krachtsport die ook veel voor de sport 
heeft betekend zowel op landelijk niveau 
als voor de stad Delft. De sport is hem 
veel dank verschuldigd. 
 
Aan Laurien Seip zullen leden warme 
herinneringen hebben wat betreft haar 
soep en de heerlijke hapjes die zij altijd 
maakte voor  bijzondere gelegenheden  
bij MIDI.  
Wij wensen alle nabestaanden sterkte met 
het verwerken van dit verlies. 
 

Stippen op de horizon 
Op 11 mei maakte de regering bekend – 
na een intelligente lockdown waarin ook 
MIDI niet open mocht – dat buitensporten 
weer mag. De kantines van sport-
verenigingen bleven weliswaar nog dicht, 
maar hoera we konden weer boulen.  
MIDI moest snel een plan van aanpak bij 
de gemeente indienen waarin de 
gezondheid van onze leden, na her-
opening, gewaarborgd wordt. 
Dat we het goed gedaan hebben, bleek 
wel uit het feit dat ook wij direct open 
mochten. Met inachtneming van de 
richtlijnen van o.a. de NJBB konden wij 
dus ook weer buiten boulen. Veel 
regeltjes, en in het begin was de opkomst 
dan ook nog niet zo groot. Maar dag na 
dag waren steeds meer leden bij MIDI te 
vinden. In het begin was alles een beetje  
“eng”: hoe zou alles gaan? Eigen butje 
gebruiken, geen cirkels, geen score-
bordjes, 1,5 meter afstand houden, 
reserveren.Het enthousiasme werd echter 

al maar groter. Iedereen wende snel aan 
de nieuwe regels. 
Gelukkig mag nu op 1 juli ook het terras 
en de kantine weer open. Ruimte dus voor 
onze “derde helft” onder het genot van een 
biertje, frisje of wijntje. 
Het bestuur hoopt dat, net als dat we van 
het kabinet voorlopig de laatste 
persconferentie hebben gehad, dat dit ook 
voorlopig de laatste nieuwsbrief van het 
bestuur is. En dat in september gewoon 
weer een Bouletin kan verschijnen.  
Maar blijf letten op de 1,5 meter afstand. 
En volg de regels op die elders in deze 
nieuwsbrief worden genoemd.  
 
SAMEN ZIJN WE IMMERS MIDI. 
 

 
Het is er nog steeds…. 
Verantwoordelijk voor jezelf en voor elkaar 
 Blijf thuis bij verkoudheid, niezen, 

hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en 
koorts 

 Bij koorts (vanaf 38º) blijft iedereen in 
je huishouden thuis.  

 Houdt 1,5 m afstand van anderen 

 Was je handen regelmatig met water 
en zeep 
 

 
 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Namens het bestuur van MIDI Delft 
Jacqueline van den Akker 
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PROTOCOL  BIJ MIDI Vanaf 1 juli 
Openingstijden: Dinsdag- woensdag- donderdag, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag- en vrijdagavond van 19.30 – 23.00 uur 
Algemeen 
 De club gaat echt pas om 13u of 19.30u Open !!!!!!  

 maximaal 64 personen op de accommodatie ( max 30 zitplaatsen binnen) 

 Er is ieder speelmoment een Corona aanspreekpunt  aanwezig(vrijwilliger) 

 Iedereen houdt zich aan de algemene geldende en specifieke  afspraken 

 Toeschouwers zijn toegestaan mits zij zich aan het protocol houden 

 Bij aankomst in halletje ingang, handen ontsmetten, invullen presentie/gezondheidslijst  

 Volg de looproutes !!! Volg de instructies op van de corona verantwoordelijke 

 Bij onvoorziene situaties beslist het bestuur  

 Samen maken we er iets moois van !!! 

Kantine/Bar/Terras/Sanitair 

 Kantine/Bar en Terras zijn vanaf 1 juli weer geopend (13u-17u ,woe ook 19.30u -23u) 

 Volg de looproutes !!! er is een bestelpunt en een afhaalpunt, let op  de 1,5m  

 Tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst ivm de 1,5m afspraak  

 Op iedere tafel staat de max. hoeveelheid pers er aan een tafel mogen zitten(2,3,4 pers) 

 Betalen van een bestelling kan alleen met muntjes.( alleen zakjes 5,-/10,-) 

 Bij het bestelpunt kunnen zakjes munten worden aangeschaft . 

 Er kan alleen contant worden betaald.( graag briefjes van €5,-/ €10,-) 

 Koop zoveel mogelijk bij binnenkomst de zakjes munten, dat voorkomt wachten bij een 

bestelling. 

 Indien men een tafel verlaat moeten de flesjes/glazen/bekers naar de centrale  

Vuil opstel plaats( bij de bar AED)worden gebracht en de tafel ontsmet. 

 Alleen bij het afhaalpunt kunnen de bestellingen worden meegenomen. 

 Volg de looproutes !!! 

 De barvrijwilligers geven de laatste ronde aan ( 16.45u of 22.45u) 

 Na het spelen Boules mee naar huis meenemen 

 Volg de instructies op van de corona verantwoordelijke !  

 Maak na gebruik van het toilet schoon met een desinfecterend doekje. 

Het Spelen 

Voorlopig wordt alleen buiten gespeeld, binnenkort komt er een protocol voor binnen spelen. 

 Er kan alleen worden gespeeld tussen 13.30u -16.30u of 19.30u-22.30u 

 Samenstellen teams gebeurt d.m.v. werpen van een bal in bak 1 

 Spelen is alleen toegestaan in de daarvoor aangegeven banen/bakken 

 Banen worden door degene die de toss wint zelf uitgekozen. 

 Houd indien mogelijk onderlinge afstand van 1,5 m. bij het spelen(tenzij je uit hetzelfde 
huishouden komt). 

 Gebruik alleen je eigen boules en but. Raap niet andermans but of boules op. 

 Na afloop van een werpronde rapen de spelers één voor één hun boules op.. 

 Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) en eigen scoreteller. 
I.v.m. de hygiëne wordt er geen gebruik gemaakt van scoreborden en werpcirkels.                                                


