
GayOkay 
 

Zondag 11 oktober  
Bijpraat Borrel 

14.30-17.00 uur  
 
 

Samen gezellig bijpraten  
met hapjes en drankjes en gezellige muziek. 

We houden 1,5 meter afstand en letten goed op de hygiëne  
(zie achterkant voor meer info) 

 
 

 

Aanmelden! 
Je moet je vooraf aanmelden  
vanwege de Corona regels.  
Anders kun je niet meedoen. 
Aanmelden kan t/m  
7 oktober  via 
team@stichtingdebaan.nl  
of (023) 531 44 63 

 
Contact 
023-5314463 (ma t/m do) 
team@stichtingdebaan.nl 

 
 

Voor wie? 
mannen die (ook) op mannen vallen, 
vrouwen die (ook) op vrouwen vallen en  
transgenders met een verstandelijke beperking 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Waar? 
Stichting De Baan 
Nauwe Geldelozepad 17 
2012 EV Haarlem 
 
Kosten 
€ 5,- (je krijgt een rekening) 
Dit is inclusief koffie/thee,  
2 drankjes en borrelhapjes 



Hoe maken we de GayOkay borrel leuk en veilig? 
 
 We stellen bezoekers bij binnenkomst enkele vragen voor de Corona check  
 We wijzen bezoekers bij binnenkomst op het desinfecteren van de handen bij de  

desinfectie-zuil en we leggen de opgehangen picto’s en regels uit. 
 We volgen de looproutes. 
 Deelnemers hangen jas en/of tas aan hun eigen stoel en niet aan de kapstok. 
 De keuken/bar is éénrichtingsverkeer. We gaan erin vanuit de hal en eruit via de  

grote zaal. 
 Maximaal 2 personen tegelijk in de keuken om afstand te kunnen houden. 
 Geen deelnemers in de keuken tijdens activiteiten. 
 In de keuken werken we bij het bereiden en verdelen van eten/drinken met  

handschoenen. 
 We gebruiken zoveel mogelijk wegwerpbekers, -borden en -bestek. 
 Drankjes worden niet bij de bar gehaald, maar worden gebracht naar de deelnemers. 
 We begeleiden deelnemers (1 tegelijk) richting toilet en letten op handen wassen na 

afloop. 
 Deurklinken, kranen en wc-brillen worden in elk geval enkele keren per dag door mede-

werkers gereinigd met desinfecterende spray.  
 Niemand wacht in de hal om opgehaald te worden, maar op eigen zitplaats in de zaal.  
 We gebruiken andere uitgangen dan normaal (de nooduitgangen vanuit de zalen, zie de 

pijlen op de vloer) en we laten deelnemers dus niet via de ingang vertrekken. 
 We nemen de tafels en het aanrecht/barblad na een activiteit af met desinfectie-spray en  

papieren handdoekjes (met handschoenen aan).  


