
 

 

Het Grote Utrecht Stadsdiner en corona 
 
Het Grote Utrecht Stadsdiner kan gewoon doorgaan. Daarbij hanteren we de regels die er al 
zijn: 
 

• Registreer wie er aanwezig is binnen welk tijdsbestek 
• Doe de gezondheidscheck (vraag of iemand geen verkoudheidsklachten heeft, geen 

koorts heeft, etc) 
• Zorg dat er ontsmettingsmiddel bij de ingang van je locatie staat 
• Als je samen gaat koken: handen wassen, mondkapjes en handschoentjes zijn zeer 

wenselijk 
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 
Gezelschappen tot 30 zijn toegestaan. De meeste deelnemende organisaties hadden al niet 
meer plekken. Wie wel meer eters heeft opgegeven, moet terugschalen tot 30 personen (in-
clusief alle aanwezige koks / vrijwilligers) of kan eventueel gaan werken met tijdslots. Bij-
voorbeeld een groep om 17.30 uur en een groep om 18.30 uur laten komen. 
Doe wat je gevoel je ingeeft. Als het niet goed voelt: schaal af en organiseer kleinschaliger 
bijv. door: 
 

• te spreiden over meerdere zalen / afhankelijk van de mogelijkheden die jouw locatie 
biedt, en uiteen te gaan in tafeltjes van telkens 4 mensen.  

• het buiten te organiseren (en een partytent te huren, daar kunnen wij een financiële 
bijdrage in leveren ). 

• te werken met tijdslots 
• het eten in een bakfiets bij mensen langs te brengen of uit te geven via een soort van 

buffet. 
 
Wil je de maaltijd in het uiterste geval niet door laten gaan? Moedig bij je gasten wel het sa-
men thuis eten aan, waar je in klein gezelschap de maaltijd deelt. (een pakket heeft ingredi-
enten voor een soep voor 4 personen). Er zijn meer dan genoeg pakketten om uit te delen! 
De richtlijnen van de overheid kun je nog eens nalezen op de volgende site: htt-
ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven. Op deze site vind je antwoorden op de 
meeste vragen.  
Denk er rustig over na, de pompoenen groeien intussen rustig verder en wij hebben er ver-
trouwen in dat het ondanks alles toch een bijzonder evenement wordt. 
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