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Een ieder die verkouden is of ziek (38 graden koorts) is mag niet naar de boulesbanen
komen.
We verwachten van een ieder dat hij/zij haar verantwoording neemt, dus hanteer de regels
die RIVM opgemaakt heeft, zoals hoesten/niezen in de elleboog.
Bij binnenkomst handen desinfecteren.
Er is een looproute aangebracht door middel van pijlen op de grond, houdt u zich aan de
looproute.
We blijven zo veel mogelijk buiten spelen.
Binnen maximaal 36 personen die mogen boulen, meer is absoluut niet toegestaan. Niet
eerder als 10 minuten voor aanvang naar de banen komen. Zijn er meer dan 36, dan zullen
de laatste naar huis moeten.
Geef iedereen de kans om te boulen. M.a.w. ga niet alle dagen naar de boulesbanen om
zoveel mogelijk leden de kans te geven om te kunnen boulen.
Wie zich niet aan de regels houdt, wordt vriendelijk verzocht naar huis te gaan.
Bar gaat niet open, het is toegestaan om beperkt drinken van huis mee te nemen.
9 boulesbanen beschikbaar, tussen de banen is ruimte waar je kunt wachten, zodat we de
1.5 meter regel kunnen handhaven.
1 persoon houdt de stand bij op het scorebord.
Na het boulen meteen naar huis.
Kom alleen.
Alleen leden zijn welkom, toeschouwers zijn niet welkom.
Niet leden zijn alleen op woensdagmiddag welkom, mits zij mee boulen.
U moet zich aan de looproute houden.
Houdt 1.5 meter afstand.
Iedereen heeft zijn/haar eigen butje.
U mag niet de boulesballen/butje van een ander aanraken/aangeven.
Vaste dagen dat er gebouled mag worden, dinsdagavond van 19.30-21.30 uur,
woensdagmiddag van 13.30 -15.30 uur, donderdagavond van 19.30-21.30 uur en
zondagmorgen van 11.30-12.30 uur.
Toiletten zijn geopend.

Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we toch gezellig met elkaar boulen.
Mocht de vereniging problemen krijgen omdat de regels niet gehandhaafd worden, dan zullen de
banen per direct gesloten worden en niet meer open gaan, tenzij het toegelaten wordt.
Bij versoepeling van de regels zullen wij u opnieuw inlichten.
Het bestuur

