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Beste abonnementhouder,
Dinsdagavond 23 maart 2021 heeft het kabinet weer een update gegeven over de coronamaatregelingen.
Voor ons geldt als versoepeling dat de avondklok per 31 maart a.s. ingaat om 22.00 uur. Hierdoor ziet het bestuur
weer mogelijkheden om de buitenbanen van de Boulodrôme beperkt in de avonduren te openen.
Vanaf donderdag 1 april a.s. (en dat is geen 1 april grap) gelden de volgende openingstijden in de avonduren:
- maandagavond van 19.00 - 21.00 uur
- donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur
- vrijdagavond van 18.30 - 21.00 uur. Ondanks dat dit de clubavond is van JBC Amby, zijn hier ook de overige
abonnementhouders van harte welkom.
De eerder gecommuniceerde openingstijden van maandag- t/m donderdagmiddag blijven van kracht.
Binnensporten is nog steeds niet mogelijk,. Buitensporten voor 27 plussers voor groepen van maximaal 4 personen in
groepsverband wel . Hierdoor is buitensport voor alle leeftijdsgroepen weer mogelijk. De insteek van het bestuur is
altijd geweest om, daar waar zij mogelijkheden ziet, deze aan te grijpen en jou weer de mogelijkheid te bieden om te
jeu de boulen.. Helaas mogen wij nog steeds niet de kantine openen en er mag nog steeds geen terras opgezet worden.
Wel heeft het bestuur besloten om op een afstand van 1,5 meter enkele stoelen buiten te zetten voor vooral die
abonnementhouders die slecht ter been zijn. Tevens zullen we 1 stehtisch buiten zetten met daarop desinfecterende
gel en de presentielijst. Wij adviseren je je handen te desinfecteren en de deelnemerslijst consequent in te vullen.
Verder willen we je wijzen op de aanbevelingen van de NJBB te weten:
- wedstrijden, competities, toernooien, zoals husseltoernooien of te wel onze 1 euro toernooien mogen niet
georganiseerd worden;
- speel op een middag met dezelfde medespeler en tegen dezelfde tegenstanders op dezelfde baan;
- gebruik 1 speelbaan en houdt daarnaast 1 loopbaan aan;
- het dragen van mondkapjes in de hal van de Boulodrôme is nog steeds verplicht.
Looproute: om zoveel mogelijk contactmomenten uit te sluiten is de looproute vanaf de poort rechtsaf naar de banen
toe. Voor gebruik van de toiletten is deze route: van het terras door de kantine naar de toiletten in de gang en van de
toiletten via de hoofduitgang weer naar het terras.
Abonnementen: Deze liggen in de Boulodrôme en kunnen bij de vrijwilliger afgehaald worden.
Tot slot: Met dit besluit hopen we dat we jou en velen met je nog meer gelegenheid te bieden om bij ons te komen
jeu de boulen. Wij wensen jou hierbij heel veel plezier toe en hopen zo spoedig mogelijk op meer versoepelingen
vanuit het kabinet.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Wijnand Feenstra,
secretaris Stichting Boulodrôme Maastricht

