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Mill,  21-05-2021  

 

Geachte gebruiker van De Wester, 
 

Inschrijvingen nieuwe seizoen 2021-2022: 

Zoals in voorgaande jaren ontvangt u van ons weer een inschrijfformulier (bijgaand) voor opgave van 

uw reserveringen in het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen loopt van 23-08-2021 t/m 22-07-2022.   

Geef eventuele onzekerheden in de reservering aan op de voor- of achterzijde van het formulier.   

Het inschrijfformulier is zo nodig ook (in zwart of kleur) te downloaden van de website van de Wester: 

www.dewestermill.nl. 

Wij hebben op onze huurtarieven voor seizoen 2021-2022 weer een kleine prijsindexering van ca. 2% 

toegepast, afgeleid van het prijsindex cijfer gebruikt door de gemeente Mill en St. Hubert.  

Zoals u reeds bekend is op alle reserveringen ons (hernieuwde) Gebruikersreglement van toepassing, 

dit reglement is indien nodig na te lezen op de website van de Wester. Ook hebben wij een nieuw 

intern protocol opgesteld m.b.t. de omzetting van aangevraagde reserveringen naar bevestigde 

reserveringen in ons reserveringssysteem.   

Gaarne ontvangen wij uw inschrijfformulier voor 02 juli 2021 terug. Als niet tijdig ingeschreven is, 

kunnen wij problemen krijgen met het toewijzen van de gevraagde activiteitenruimten. 

 

Jaarlijkse gebruikersraad vergadering: 

De jaarlijkse vergadering is voorlopig vastgesteld op 02 juli 2021 om 19.00 uur in de gymzaal van de 

Wester. We gaan er hierbij van uit dat de coronapreventiemaatregelen dan zodanig verruimd zijn dat 

zulke vergaderingen weer toegestaan zijn.  

De agenda van de vergadering ontvangt u derhalve ca. 1 week vóór betreffende datum. 

 

Beperkte openstelling de Wester per 20 mei 2021: 

Inmiddels zijn door de versoepeling van de coronamaatregelen een aantal binnenactiviteiten m.b.t. 

sport, spel en cultuur weer mogelijk. Hierbij moet wel voldaan blijven aan de nog gestelde regels t.a.v. 

groepsgrootte, onderlinge afstand en noodzakelijke (RIVM) hygiëneregels/maatregelen. 

U kunt bij beheerder Antoine navragen welke de door de Rijksoverheid/Veiligheidsregio toegestane 

activiteiten zijn of u laten adviseren door (de richtlijnen van) uw eigen brancheorganisatie. 

Nog niet toegestaan zijn reguliere vergaderingen en (vrije inloop)activiteiten als o.a. de Huiskamer. 

Biljarten mag wel (op reservering). Binnen de Wester geldt nog een mondkapjesplicht.  

De bar binnen mag niet geopend zijn maar het nuttigen van een kopje koffie/frisdrankje in het 

buitenverblijf is toegestaan (op 1,5 meter onderlinge afstand). 

Indien u nog vragen over dit schrijven of anderszins heeft, informeer bij Antoine. Hij is hiertoe op alle 

werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur telefonisch te bereiken op nummer 0485-455021.    

 

 

Met vriendelijke groet, namens bestuur en beheer de Wester, 

Ben Spanjers, secretaris.                                                                                                       
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