Nieuwsbrief

juni 2020

De coronaknoop doorgehakt!
Wij gaan na 1 juni open voor workshops in Swalmen.
Dit is uiteindelijke het resultaat van veel wikken en wegen.
16 maart hebben we bekendgemaakt dat we volledig sloten, zowel winkel en workshops.
Op dat moment was niet geheel duidelijk of wij als workshops / winkel wel of niet open
mochten. Wij gingen dicht om geen enkele risico te vormen voor onze klanten en onszelf.
In de weken erna werd e.e.a. duidelijk op welke
wijze het virus zich verspreide en wat de impact
was van de maatregelen. Daarom hebben we
pas per 3 mei onze winkel geopend (alleen op
zaterdag)
Tijdens dit tijdsbestek hebben we van meerdere
cursisten de wens ontvangen om weer door te
gaan met de workshops. We zijn enkele weken
geleden aan de slag gegaan hoe wij
verantwoord en veilig workshops kunnen
geven.
We hebben advies ingewonnen aangaande de wettelijke basis om wel dan niet te mogen
starten met workshops. Navraag bij gemeente en rijksoverheid gaf geen duidelijkheid.
Gelukkig vonden we bij de veiligheidsregio meer onderbouwde duidelijkheid.
We mogen starten met workshops, en we nemen preventie maatregelingen.
We spreken af:
-

Maximaal 4 deelnemers per workshop
Reserveren per workshop bij Palodesign
Bij binnenkomst verklaring van gezondheid
Direct na binnenkomst handen wassen
Waar geen schermen zijn, houden we 1,5 meter afstand
Je krijgt een werkplek toegewezen
Je krijgt je werkstuk en gereedschappen gebracht
Glas en andere benodigdheden kun je zelf halen met inachtneming van 1.5 meter
Volg de aanwijzingen van de workshopleiders op

De workshops in Beesel zijn wat lastiger en worden nog onderzocht wat wel en niet kan.

Lees verder voor meer info
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Reserveren:
Tel:
Mail:

06-22970050 (appje kan natuurlijk ook)
palo@palodesign.nl

Nieuwe dagen en tijden workshops:
Vrijdag
WS1
WS2

11:00 – 13:30 uur
14:00 – 16:30 uur

Zaterdag
WS1
WS2

11:00 – 13:30 uur
14:00 – 16:30 uur

Graag tijdig reserveren om teleurstellingen te voorkomen, 4 is echt de max.

Tot ziens
Loes en Paul
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