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Middels deze brief willen wij u wijzen op de landelijke en door de MaasStee genomen 
maatregelen om een ieder zo veilig en verantwoord mogelijk te ontvangen.  

 

De standaard maatregelen zijn: 

• Was vaak uw handen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius – u bent helaas niet welkom 
en de toegang zal u worden ontzegd! 

 
De extra maatregelen zijn: 

• Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet, er zijn minder toiletten beschikbaar! 
Vanwege de krappe ruimte is er 1 herentoilet en 1 dames/invaliden toilet. Boven de 
ingang is een lamp, indien deze brandt is het toilet bezet en dient u te wachten in de 
centrale ruimte totdat het toilet weer beschikbaar is. Let op: de waarschuwingslamp 
is gekoppeld aan de binnenverlichting, vergeet deze na gebruik niet uit te doen! 
 

• Er is geen wachtruimte binnen, u dient buiten te wachten voordat u bij uw 
activiteit/zaal terecht kan. Kom dus niet te vroeg en vertrek direct na uw activiteit. 
 

• Gezamenlijk koffie drinken is in de centrale ruimte niet mogelijk. U kunt tijdens de 
activiteiten wel koffie drinken in de door u gebruikte zaal of eventueel na afloop 
koffie drinken in een vrije zaal. Vraag gerust aan de beheerder of 1 van de 
vrijwilligers naar een vrije ruimte. Indien u koffie wilt drinken, geef dan de bestelling 
ineens door aan de beheerder/vrijwilliger om zo loop en drukte in de centrale ruimte 
te voorkomen.  
 

• De in- en uitgang zijn (tijdelijk) gewijzigd. U komt via de normale ingang binnen, waar 
u gebruik maakt van desinfectiegel. Bij vertrek: indien u gebruik maakt van de 
Cirkelzaal, Vierkante zaal of Grote zaal gaat u na afloop via de nooduitgang in de 
desbetreffende zaal naar buiten. De  groepsleider meldt zich af bij de 
beheerder/vrijwilliger en verlaat dan het pand via de achterste deur bij de 
biljarttafels. Deze uitgang gebruikt u ook indien u vanuit de Asserzaal het pand wil 
verlaten. 
 
 
 



• Er is binnen helaas geen ruimte meer beschikbaar om uw scootmobiel te stallen. 
Houdt u er dus rekening mee dat bij slecht weer u een dekkleed o.i.d. meeneemt? 
 

• Overal in het pand staan vuilnisbakjes voor koffiebekers, zakdoekjes e.d. Wij 
verzoeken u vriendelijk hier geen etenswaren in weg te gooien maar deze te 
deponeren in een vuilnisbak met deksel die in elke zaal aanwezig is. 
 

• Net als in de Horeca, geldt ook voor de MaasStee dat reserveren verplicht is en dat u 
niet schuift met tafels en stoelen 
 

• Roken is alleen toegestaan op de achterste parkeerplek (bij het dranghek) en met 
inachtneming van 1,5 meter afstand. U gaat via de vernieuwde uitgang naar buiten, 
na het roken gebruikt u de normale ingang.  
 

• Houdt rekening met elkaar en volg de adviezen van onze medewerkers op. Alleen 
samen krijgen we Corona onder controle 
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