Nuenen, 19 mei 2020
Beste huurder/huurders van het Klooster,
Zoals iedereen wel op de hoogte is betre> de maatregelingen van het Corona gebeuren willen we
graag u/jullie ook op de hoogte stellen betre> de ontwikkelingen over het weer acCef zijn in het
Klooster.
Na beraad hebben ook wij besloten dat we vanaf 2 juni 2020 weer de deuren open willen stellen
voor u/jullie, wel met aanpassingen en bepaalde afspraken. De voorwaardes zullen we hierbij ook
meezenden en vragen eenieder deze aandachCg door te lezen en deze in acht te nemen zodat ook
wij met z’n allen op een toch weer enigszins preIge manier met elkaar kunnen omgaan en onze
werkzaamheden kunnen hervaJen.
Allereerst vragen wij u/jullie om ons per mail voor 26 mei aanstaande te laten weten of jullie weer
acCef willen deelnemen aan de acCviteit/acCviteiten die hiervoor ook plaatsvonden.
Omdat we de afstandsbepalingen zeer zeker in acht moeten nemen moeten we per ruimte gaan
bepalen hoeveel personen hierin aanwezig mogen zijn. Omdat wij een gebouw hebben met
verschillende afsluitbare ruimtes is het toegestaan om meerdere mensen te mogen plaatsen, wel te
weten dat er maar in 1 ruimte niet meer mensen aanwezig mogen zijn dan 30, hierbij nogmaals
rekening houden met de afstandsbepaling van 1,5 meter. Dit houdt dus in dan op het grote
Raboplein dan ook niet meer dan 30 personen tegelijkerCjd aanwezig mogen zijn, daarom
belangrijk voor ons om te weten wie welke avond wil komen.
We willen op basis van uw/jullie informaCe een rooster maken zodat als men dit wenst ook een
pauze kan houden op het Raboplein en eventueel een drankje wil nuIgen te verkrijgen aan onze
bar. Voor nu zullen we zo goed als het mogelijk is proberen om met iedereen rekening te houden
en dat in goede banen te laten verlopen.
Voor onze huurders die een ruimte huren geldt voor deze ook dat per 2 juni het weer is toegestaan
om de gehuurde ruimte te betreden en hier ten allerCjden de voorwaarden in acht worden
genomen, hierbij ligt de verantwoordelijkheid ook bij u/ jullie als huurder. Indien hier geen gehoor
aan wordt gegeven dan kan u/jullie de toegang worden geweigerd om verdere problemen te
voorkomen.
Hierbij nog eenmaal de vraag of u/jullie duidelijk aan kan/kunnen geven wanneer u/jullie weer
willen starten en aangeven uit hoeveel personen uw gezelschap bestaat, dan kunnen wij aan de
slag met een planning.
Zijn er vragen of opmerkingen laat het ons dan a.u.b. weten en zullen we deze trachten te kunnen
beantwoorden en desnoods een oplossing voor zien te vinden.

Wij danken u voor al het begrip en ondersteuning.
Met vriendelijke groeten
Team Het Klooster

