Gemeenschapsaccommodatie de Wis
Dominicanenstraat 25
5453 JN Langenboom

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid zullen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer
open gaan vanaf 1 juni. Deze datum is een streefdatum, strikt onder voorbehoud, welke ten alle
tijden weer opgeschoven kan worden als het RIVM dat nodig acht. De openstelling is voor maximaal
30 gasten, dus exclusief personeel/vrijwilligers, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter
onderlinge afstand. Ook de Wis volgt die richtlijnen en neemt maatregelen om verspreiding van het
virus tegen te gaan.
In dit schrijven wordt verwoord welke maatregelen komende periode zullen gelden.
Om onduidelijkheid te voorkomen ; De Wis is nog niet geopend voor sportactiviteiten.
Per zaal is op basis van het aantal vierkante meters en de noodzakelijk onderlinge afstand bepaald
hoeveel bezoekers/gasten mogen worden toegelaten.
Rogge A

24 personen

Rogge B

12 personen

Rogge C

16 personen

Tarwe

12 personen

Haver

4 personen

Ontmoetingsruimte

12 personen

De Wis totaal

30 personen

Er is geen vrije inloop. Alleen op afspraak kan gebruikt gemaakt worden van betreffende zaal.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de beheerder Karel van Melis ; 0486-431800 of
info@dewislangenboom.nl
Voorafgaand aan het bezoek wordt bij alle gebruikers gevraagd of zij
verkoudheidsklachten/griepklachten hebben.
Met de beheerder wordt overlegd welke activiteiten in de gemeenschapsaccommodatie worden
verricht. Door de beheerder zal worden beoordeeld of deze activiteiten zijn toegestaan.
De openingstijden zijn vooralsnog van 09.00 – 17.00 uur. Er wordt gestreefd naar een efficiënte
bezetting. Dit betekent dat vooralsnog de Wis alleen op maandag, woensdag en vrijdag geopend is.
Van essentieel belang is dat bezoekers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en alert zijn op de
gezondheid en veiligheid van zichzelf en de ander. Hierbij is onderlinge afstand en vermijden van
contact een voorwaarde. De beheerders zijn geen handhavers, maar zullen bezoekers attenderen op
gedragsregels en kunnen, indien aanwijzingen niet worden opgevolgd, hen de toegang
weigeren/ontzeggen.

In de ontmoetingsruimte zijn tafels en stoelen gehergroepeerd en is zichtbaar gemaakt welke
zitplaatsen gebruikt kunnen worden. Om gewenste afstand te borgen zijn markeringslijnen en
afstandsmaten aangebracht.
Bij de ingang is een desinfectiemiddel aanwezig waarmee bezoekers hun handen bij binnenkomst
kunnen reinigen.
Na gebruik van “de Wis-materialen” moeten deze door de gebruiker worden gereinigd. De beheerder
zal aangeven op welke wijze dat moet gebeuren.
Er zal één dames en één herentoilet beschikbaar zijn. Op deze toilet zijn extra zeep en papieren
handdoeken beschikbaar.
Er is slechts één in- en uitgang. Bij binnenkomst of vertrek moet elkaar voldoende ruimte geboden
worden. M.b.v. stickers/borden is in de gang een looplijn aangeduid.
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten
zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niezen of hoesten,
doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met
zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer
dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt,
blijf je thuis. Deze RIVM- en rijksoverheidsrichtlijnen gelden ook voor het buitenterrein. Deze
richtlijnen kunt u ook terugvinden op de site van het RIVM: www.rivm.nl
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een
verruiming van de mogelijkheden verwacht. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen
veranderen.

HOUD JE AAN DE SPELREGELS, ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE

Het bestuur van de Wis

