
Beste bezoekers en gebruikers van de Wieksjlaag en café de Nabber, 
 
Vanaf 1 juni mogen we weer gebruik maken van de Wieksjlaag, ook café de Nabber mag weer 
activiteit ontplooien, echter…. 
Alleen volgens protocol aangegeven door RIVM en crisisteam gemeente Peel en Maas. 
 
In overleg tussen het bestuur en beheer is een protocol opgesteld voor gebruik van de Wieksjlaag en 
café de Nabber.  
DEZE ZIJN LEIDEND. 
Alle reserveringen, vragen en opmerkingen graag uitsluitend via info@wieksjlaag.nl  
We beloven spoedig te antwoorden. 
 
Er mogen max. 30 personen in het hele gebouw exclusief personeel. Worden de regels goed 
nageleefd en gaat het goed dan wordt bekeken of we per 1 juli kunnen versoepelen en 100 personen 
toe kunnen laten. 

 Verenigingen met blaasinstrumenten en koren mogen tot nader bericht nog niet beginnen. 
Er wordt onderzoek gedaan hoe ernstig verspreiding en besmetting van virussen kunnen zijn 
door samen zingen en bij het gebruik van blaasinstrumenten, ivm aerosolen (kleine 
druppeltjes) in de lucht 

 De gymzaal mag tot 1 september niet gebruikt worden 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts 

 70-plussers of bezoekers met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig 

 Schud géén handen 

 Nies/hoest in de binnenkant van de elleboog 

 Was vaak je handen 

 Ontsmet uw handen bij binnenkomst  

 Neem de 1,5 meter afstand in acht 

 Entree ALLEEN hoofdingang, volg protocol hygiene, ontsmetten dus. 

 Elke vereniging of groep dient zelf te zorgen voor ontsmetten en schoonmaken van gebruikt 
materiaal in de ruimte waar de activiteit heeft plaats gevonden. Zorg hier zelf voor 

 Beperk gebruik toiletten zoveel mogelijk, bij gebruik de hygiene in acht nemen. 
 
Wilt u of uw vereniging gebruik maken van een ruimte; 

1. U kunt alleen via mail info@wieksjlaag.nl reserveren. Dit geldt voor elke 
bijeenkomst. De normale wekelijkse activiteiten worden nu niet als zodanig 
ingepland dus steeds opnieuw reserveren. 

2. Dit moet gebeuren uiterlijk 24 uur voor de activiteit met vermelding van de tijd die 
nodig is (incl. Voorbereiding, opruimen en ontsmetten) 

3. Vermeldt aantal personen en hun namen. Vermeldt of u koffie/thee of iets anders 
wilt gebruiken. De Nabber serveert dit op een serveerwagen op voldoende afstand. 

4. De reserveringen worden op volgorde van aanmelden toegezegd in een antwoord op 
uw mail. Bij een te hoog aantal wordt er helaas afgewezen.  

5. Er wordt middels aanmelding via mail en aanmelding bij binnenkomst een 
aanwezigheidsregistratie bijgehouden die na een maand vernietigd wordt. (Dit in 
geval van besmetting en het herleiden van contacten) dit natuurlijk met in 
achtneming van AVG.  

6. Vrije toegang is niet mogelijk, dus reserveer tijdig! 
 
Verenigingen die voor de zomer geen gebruik willen maken van de Wieksjlaag, een dringend verzoek 
dit te melden via mail.  
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Zoals u wel weet veranderen de protocollen bijna elke dag en week. 
Voorgaande is opgesteld door het bestuur en beheer van de Wieksjlaag en is, nogmaals, leidend. 
Wijzigingen worden besproken en doorgegeven. 
 
We proberen eea zo goed mogelijk in elkaar te passen en het voor u, de gebruiker, enigszins 
comfortabel te maken. We hopen op uw begrip en als er vragen zijn dan kunt u mailen naar 
info@wieksjlaag.nl.  
 
L.S. 
Work-Sjop, Dorpsontmoeting en café de Nabber nemen zelf verantwoordelijkheid voor hygiene en 
registratie bezoekers. Wel melden ze het aantal personen die aanwezig zijn zodat de maximale 
toegestane aantal personen niet overschreden wordt. 
 
Voor de gebruikers; er komt een uitnodiging voor een overleg van de gebruikersraad en wel voor 15 
juni 19:30 uur. In dit overleg wordt dit alles doorgesproken met jullie.  
 
Hopelijk wordt er goed gecommuniceerd met uw achterban zodat eenieder goed op de hoogte is. 
 
Opgesteld 26-5-2020 
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