
  
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle gebruikers en bezoekers van gemeenschapshuis Servaes. 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond is er vanmorgen in Servaes overleg 
geweest over hoe de nieuwe regels moeten worden toegepast. Omdat wij, als 
gemeenschapshuis, ook een maatschappelijke functie hebben, is er besloten om NIET over te 
gaan tot een gehele sluiting. 

• Servaes is open tot uiterlijk 22.00 uur 's-avonds.  
Als er geen activiteiten/bijeenkomsten zijn is Servaes gesloten. 

• De bar is gesloten : dus geen drankjes. 
• Voor vergaderingen en bijeenkomsten gelden nog steeds het maximale aantal 

bezoekers van 30 personen per ruimte, met inachtneming van de anderhalve meter 
maatregel. Er kan (op verzoek) wel koffie en thee en water worden gebruikt. 

• Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje 
(exclusief de instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer 
groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit.  En 
zolang er een duidelijke afbakening is tussen de diverse groepjes en zij niet mengen.  

• In de optiek van Servaes is het dan ook binnen de regelgeving om de Djembé groep 
Sabar 2.0 ook toe te staan om met meer dan 4 mensen te repeteren , mits zij op een 
vaste plek blijven met de nodige afstand.  

• Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand in de blaasrichting) houden tot 
anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 

• Er kan wel koffie gedronken worden in de barzaal met inachtneming van de 
anderhalve meter, ook met een maximum van 30 personen. 

• Verenigingen en organisaties die niet komen graag per mail afmelden bij 
activiteiten@ccservaes.nl 

Vooralsnog gelden deze maatregelen voor de komende 4 weken. 
Als er tussentijds van de landelijke/regionale/plaatselijke overheid andere maatregelen van 
kracht worden, zal Servaes deze volgen. U zult daar dan ook over geïnformeerd worden. 
Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Fred ( 06.10535470)  of met 
ondertekende  
Het spreekt voor zich dat het coronaprotocol in acht wordt genomen. 
 
met vriendelijke groeten namens bestuur Servaes 
Tonny van der Ven, wnd. secr. 
06.20216398 
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