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't Wak Nieuws

Natuurijs op komst!

De sneeuw is gevallen en de tempratuur is dik in de min, maar ondanks corona
gaan we open! Natuurlijk is het daardoor wel anders dan anders en hebben we
rekening te houden met de maatregelen om verspreiding van het virus zo veel
mogelijk te voorkomen.

Voor wie en hoe laat zijn we open? 
 
De ijsbaan wordt in eerst instantie alleen geopend voor leden van ‘De
Ondersteuning’ en K.E.N.O. Mensen die geen lid zijn worden zo veel mogelijk
geweerd, tenzij ze woonachtig zijn in Middelie om de bubbel zo klein mogelijk
te houden. 

Niet leden uit Middelie worden alleen toegelaten indien zij lid worden. Hierdoor
worden gegevens verzameld voor het geval dat achter af toch een persoon
besmet bleek te zijn. 

Er mogen maximaal 120 mensen op de ijsbaan zijn waarvan minimaal 20
kinderen (< 17 jaar). 

https://mailchi.mp/cb15bdea433f/twak-nieuws-12?e=[UNIQID]


Mocht blijken dat er voldoende ruimte is dat niet leden buiten Middelie
woonachtig welkom zijn, zal dit middels de website en de sociale media
kanalen gecommuniceerd worden. Het kan echter zijn dat dit later weer terug
gedraaid wordt als blijkt dat er te veel mensen op af komen. 

Er zal in flexibele tijdblokken geschaatst kunnen worden bij drukte.

Blok 1:               9:30 – 12:30
Blok 2:               13:00 – 17:00
Blok 3:               17:30 – 19:00

Regels op en rondom het ijs 
 

Heb of vermoed je corona-klachten kom dan niet naar de ijsbaan.
Hou ten alle tijden 1,5m aftand tenzij u één huishouden bent of <17 jaar.
Het terrein is alleen toegankelijk via de speeltuin, de brug blijft op slot.
Bij gebruik van sanitair & koek en zopie moeten de handen vooraf worden
gedesinfecteerd.
Voor kinderen (<17 jaar) gelden geen beperkingen.  
De koek en zopie is geopend, hier kan middels een tikkie betaald worden
(voorkeur) of met contant.
Toeschouwers zijn niet welkom op het terrein, als u wilt kijken is dit vanaf
de openbare straat mogelijk.
Bij meerdere malen overtreden van de regels kunt u van het terrein
gestuurd worden.
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