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NIEUWSBRIEF Hobbycentrum De Liemers 
14 november 2021 

   
Gewaardeerd lid, 

  
Met deze nieuwsbrief willen wij jouw aandacht vestigen op onze huisregels, verband houdend met 
het COVID-19 virus. 
Recente cijfers over het aantal besmettingen en over in ziekenhuizen opgenomen 'corona-
patiënten' zijn zorgwekkend. Om verdere stijging terug te dringen èn om verdere druk op de 
(klinische) zorg te voorkomen, zijn met ingang van zaterdag 13 november jl. strengere 
overheidsmaatregelen van kracht, ook voor culturele locaties. 
De nieuwe maatregelen hebben dus (ook) gevolgen voor het reilen en zeilen in ons hobbycentrum. 
Het bestuur brengt daarom nogmaals èn met nadruk onder de aandacht dat eenieder zich bewust 
moet zijn van zijn verantwoordelijkheid om besmetting en/of besmettingsoverdracht te voorkomen.  
Neem de corona-maatregelen dus nauwgezet in acht; in jouw belang, maar ook in het belang van 
anderen ! 
 
Voor ons hobbycentrum gelden met onmiddellijke ingang de volgende huisregels: 
 * bij hoest, verkoudheid, koorts blijf je thuis. 
 * toon jouw corona/vaccinatie QR-code òf de negatieve testuitslag van de GGD aan de 
    dienstdoende toezichthouder. 
 * was jouw handen direct na binnenkomst. 
 * hoest/nies in jouw elleboog. 
 * houd zoveel mogelijk afstand, bij voorkeur 1,5 meter. 
 * draag een neus-/mondkapje als je (langdurig) op korte afstand van anderen werkt. 
 * draag een neus-/mondkapje als je door de ruimte(n) loopt. 
 * reinig de plek waar je hebt gewerkt, als je vertrekt. 
 * vooralsnog is per ruimte vastgesteld hoeveel personen maximaal gelijktijdig mogen werken: 
    >  Atelier   
       * schilderen  : 6 personen   
       * beeldhouwen  : 6 personen  
    >  Werkplaats   : 3 personen + toezichthouder 
    >  “Bestuurskamer”  : 4 personen òf  
      3 personen die schilderen met gebruikmaking van een atelier-ezel. 
    >  keuken    : 3 personen.  
    >  "coffee corner"  : deze ruimte wordt tot nader order niet gebruikt. 

 
Als gevolg van enerzijds het beperkte aantal personen dat tegelijkertijd in een ruimte (en dus ook 
in ons Hobbycentrum) actief kan zijn, anderzijds door een beperkte beschikbaarheid van 
toezichthouders, is het Hobbycentrum voorlopig alleen ‘s ochtend geopend. 
 
Met ingang van maandag 15 november 2021 kan je pas aan het werk in ons Hobbycentrum 
wanneer je vooraf bent aangemeld c.q. ingeroosterd. Voor 15 november a.s. kan dat via  
Els Verhulst (06-20158490) of Aad Kwant (06-50482648). Voor de dagen daarná gaat aanmelden 
via 0316-342510. 
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Het bestuur doet een dringend beroep op jou, op iedere gebruiker van het Hobbycentrum, de 
huisregels/maatregelen stipt na te leven in ieders belang èn om gedwongen sluiting te voorkomen ! 
 
Niet op de laatste plaats vraagt het bestuur met klem om onverwijld te melden als je corona of 
een positieve GGD-testuitslag hebt. 
 
Afsluitend wensen wij jou vele onbezorgde, gezellige, creatieve uurtjes in ons Hobbycentrum. 
 
Blijf gezond en tot ziens ! 
namens het bestuur van Hobbycentrum De Liemers 
 
 
Els Verhulst 
voorzitter 
 


