
 
 
 

 
 

Betreft: Maatregelen vanwege corona-virus Sint Joris Hof vanaf 1 juli 2020  28 juni 2020 

 

Beste leden, 

 

We hebben contact gehad met de Gemeente betreffende Corona maatregelen. Bij het goed naleven van 

allerlei maatregelen hoeven we niet langer een plan van aanpak (protocol) in te dienen voor het open 

stellen van onze Sint Joris Hof. We willen graag openen en delen graag de nieuwe regels. We vragen 

met klem deze maatregelen serieus te volgen, niemand wil immers nieuwe besmettingen of een nieuwe 

sluiting van de Sint Joris Hof. En de aanpak werkt want de besmettingen nemen af.   

 

De belangrijkste regels van het RIVM (zie ook blad 2): 

- Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

- Was vaak je handen. 

- Vermijd drukke plekken. 

 

De volgende regels zijn van kracht op de Sint Joris Hof: 

- 1,5 meter afstand blijft van kracht totdat er een vaccin is tegen het Corona Virus. 

- Vooraf aanmelden voor het schieten is niet nodig. Schutters hebben een schietlicentie en 

houden het schietbeurten register bij. En er wordt een presentielijst bijgehouden. 

- Binnen in de kantine (max. 100 personen) moet men gebruik maken van een zitplaats. 

- Er mogen maximaal twee mensen, welke geen partners zijn, aan 1 tafeltje.   

- Toiletbezoek zo regelen dat de 1,5 meter  gewaarborgd is. 

- Hygiëne maatregelen zorgvuldig in acht nemen. 

- Ook buiten op het terras moet men gebruik maken van een zitplaats. 

- Buiten (max. 250 personen) met het schieten en jeu de boules mag men blijven staan. 

- Verenigingswapens die door meerdere personen worden gebruikt dienen na de            

schietbeurt door de gebruiker te worden gedesinfecteerd. 

- Ook de Jeu de boules ballen desinfecteren. (of wegwerp handschoenen dragen mag ook) 

- De tuinploeg kan weer in volle bezetting hun werk doen. Ook hier geldt geen maximum meer.  

 

En dat betekent dat we woensdagavond 1 juli een stap vooruit kunnen zetten 

en dat de Sint Joris Hof weer open mag. 
 

Er mag geschoten worden echter nog géén wedstrijden. Maar wel met de strikte voorwaarde dat 

iedereen zich houdt aan de noodzakelijke  maatregelen. Die blijven nodig, want het coronavirus is 

zeker niet verdwenen. Tot er een vaccin is ontwikkeld en een medicijn zullen de maatregelen van 

kracht blijven. Worden er nieuwe maatregelen van kracht, dan zullen we jullie daarover zo spoedig 

mogelijk informeren.  Fijn dat we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. 

 

Met vriendelijke Gildengroet, 

De Overheid 



 
 
 

 
 

 


