
Wij gaan weer van start ! 

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat wij woensdag 1 juli aanstaande zullen 

starten met een deel van de vaste activiteiten. Helaas is dat niet mogelijk voor alle 

activiteiten binnen de richtlijnen zoals die gelden. In het volgende overzicht is in 

alfabetische volgorde weergegeven welke activiteiten wel en welke niet zullen 

starten.  

 

Wel: Nog niet: 
  

 Biljarten  Bridge 
 Computergebruik ondersteuning  Happy Hour 
 Koersbal  Kaartspellen en rummikub 
 Sjoelen  Opera-operette-musical middag 
 Soosmiddag  Zanggroep 
 Tabletcoaching  
 Wandelen  
 Wenskaarten maken 

 
 

 

 

Activiteiten van derden (medegebruikers van het gebouw) kunnen ook weer starten. 

Welke activiteiten wel of niet starten zal rechtstreeks worden gecommuniceerd door 

de betreffende groepen. 

De samenwerking en inloop van kinderen van Kindcentrum Sittard (voorheen Obs 

Sjtadssjool) zal voorlopig niet worden opgestart. 

Omdat er geen kaart- en bordspellen kunnen worden gespeeld hebben wij 

besloten om de Soosmiddagen (maandag en vrijdag) te starten als een 

inloopmiddag. De leden kunnen elkaar gezellig treffen. De bar is open !! 

Aanvang 14:00 uur, eindtijd 16:00 uur. 

De coördinatoren van de verschillende activiteiten, alsmede de receptiemedewerkers 

en gastvrouwen, zijn op de hoogte gebracht van een zogenaamd Covid-19 protocol. 

Zij zijn verantwoordelijk, in uw belang, u te begeleiden in het gebouw met de 

naleving van alle richtlijnen die zijn omschreven in het bedoelde protocol. U dient de 

aanwijzingen van deze personen op te volgen. Op deze wijze menen wij op 

verantwoorde wijze te kunnen starten met de hierboven genoemde activiteiten en te 

voldoen aan alle richtlijnen, zoals genoemd in de Noodverordening van de 

Veiligheidsregio Zuid Limburg.  

 

  



Covid-19-voorwaarden voor deelname aan 

de activiteiten van KBO Sittard Stad 

Algemene voorwaarden: 

 Blijf thuis bij een van de volgende symptomen (ook bij milde klachten): 

▪ neusverkoudheid,  

▪ hoesten,  

▪ keelpijn,  

▪ benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)  

en dit tot volledig herstel en 24 uur klachtenvrij. 

 Blijf ook thuis als deze symptomen zich voordoen bij iemand van uw 

huishouden. 

 Blijf tenminste veertien dagen thuis na het laatste contact met iemand van uw 

huishouden, die positief getest is op COVID-19 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Ga weg als u geen 1,5 

meter afstand van anderen kunt houden. 

 Schud geen handen. 

 Was handen vaak met water en zeep. 

 Hoest en nies in de binnenkant van elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

Specifieke verplichtingen: 

 U dient de aanwijzingen van coördinatoren, receptiemedewerkers en 

gastvrouwen te alle tijden op te volgen. 

 Bij het betreden van het gebouw dienen handen te worden ontsmet. Hiervoor 

zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig.  

 De hoofdingang (aan de voorzijde) is de enige in- en uitgang van het gebouw. 

De achterzijde blijft dus gesloten en dient uitsluitend als nooduitgang. 

 Alle informatie met betrekking tot het Coronavirus in of aan het gebouw (bv. 

via affiches of flyers) dient strikt nageleefd te worden. 

 De in het gebouw aangebrachte bewegwijzering moet strikt opgevolgd 

worden.  

 Dringend wordt gevraagd om rechts te houden. 

 In het gebouw mogen maximaal 100 personen aanwezig te zijn. 

 De toiletten, direct naast de bestuurskamer, zijn gesloten voor alle personen. 

Het invalidentoilet naast de keuken is uitsluitend bestemd als damestoilet en 

invalidentoilet. Het toilet naast het invalidentoilet, voorheen damestoilet, zal 

tijdelijk worden gebruikt uitsluitend als herentoilet. 


