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In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende artikelen:
- De nieuwe Corona maatregelen voor De Schalm.
- Wilt u ons team komen versterken?
- Een kleine greep uit ons activiteitenprogramma.
Wat is Frank Bos nu aan het doen?
Hij is de aanwijzingsstrepen aan het verwijderen.
Dat moet wel heel voorzichtig gebeuren!
Is dat misschien een tikkeltje te vroeg?

Dit zijn de nieuwe maatregelen voor De Schalm:
Covid-19 maatregelen De Schalm per 13 november 2021 vanaf 18:00u:
De Schalm is dagelijks gesloten vanaf 18:00u.
Alle bezoekers/gebruikers dienen op dit tijdstip het pand te hebben verlaten.
Openingstijden voor reservering: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30u.
1.5 meter onderlinge afstand verplicht. Ook wanneer u een zitplaats heeft.
Het dragen van een mondkapje is verplicht bij iedere beweging/verplaatsing door
het pand.
Organisatoren van activiteiten kunnen besluiten hun bezoekers te checken op het
coronatoegangsbewijs.
- Regels voor biljarten:
Maximaal 4 biljarters op 2 tafels.
Geen publiek c.q. aanhang.

- Beschikbare ruimte en capaciteit in deze periode:
Zaal 2: max. 6 personen.
Zaal 3: max. 8 personen.
Combi 2+3: max. 14 personen.
Zaal 4: max. 6 personen.
Zaal 5: max. 12 personen.
Zaal 6: max. 8 personen.
Combi 5+6: max. 28 personen.
Zaal 8: max 8 personen.
Zaal 9: max. 8 personen.
Deze maatregelen gelden tenminste tot zaterdag 4 december 2021.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van eventuele wijzigingen.
Wilt u ons team komen versterken?

We hopen op betere tijden dat het weer lekker druk is in De Schalm en waar iedereen v
harte welkom is.
Dan zou het heel prettig zijn om ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen.
Kunt u een paar uurtjes in de week of in de maand? Of kent u iemand die ons zou kunn
helpen? Wij zijn daar blij mee.
Wat zou u bij ons kunnen doen?

-Gastheer of gastvrouw om nieuwe bezoekers bekend te maken met ons aanbod en
mogelijkheden
-Meehelpen achter de bar of in de zalen tijdens gezellige en /of drukke avonden of dagd
bij diverse activiteiten voor jong en oud zoals jazzcafé, toneelvoorstellingen, biljarten,
gezellig samen eten, huiskamer van de wijk maar ook recepties en of vergaderingen.
-Meedenken over nieuwe activiteiten.
-Aanwezig zijn bij (kinder-)films, kinder- of tienerdisco's of disco's voor jongeren met ee
beperking.
-Draaien van de bingo.
-Doen van klussen en klusjes in en om het gebouw.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Ramon Bart, tel: 030-6662609
of per e-mail: ramon@schalmdemeern.nl
U bent van harte welkom bij ons enthousiaste team.
Een kleine greep uit ons activiteitenprogramma:
Doe Café
Jazz Café
Kinderfilm

Huiskamer van de Wijk Biljarten
Haak en Brei Café
Kidsdisco
Gezellig Samen Eten Bingo

Darten
Teenage Vibe
Filmcafé

