
   Secretariaat: Karel Adema kj.adema@quicknet.nl 

      Petten, 20 mei 2020 

GOED NIEUWS 
We hopen dat het goed met jullie gaat en hebben goed nieuws! 

Gisteravond naar de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge 
gekeken, de regeling dat vanaf 1 juni de horeca open mag voor maximaal 30 
personen gaat door. Zoals reeds vorige week in de Sportflits gemeld hebben we 
na de vorige persconferentie van de overheid contact opgenomen met de 
gemeente Schagen met de vraag of we het kerkje mogen gebruiken zodat we 
meer ruimte hebben om de 1,5 meter regel te kunnen hanteren, betere ventilatie, 
en meer bezoekers kunnen ontvangen dan in de DOP. We zijn weliswaar geen 
horeca maar de Dorpshuizen gaan ook weer open vanaf 1 juni en de gemeente 
heeft ons toestemming gegeven om ook open te gaan, zij toetsen dit aan de hand 
van de regels van de overheid. 

Gister definitief toestemming van de gemeente Schagen ontvangen dat we 
vanaf 3 juni a.s. het kerkje GRATIS mogen gebruiken voor 3 ochtenden in 
de week, maandag-, woensdag- en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur, uiteraard 
met in achtneming van: 

-1,5 meter afstand houden van elkaar 
- maximaal 30 personen 
-1 richting verkeer, dus niet samen de deur in en uit, in de kerk kunnen we 
eventueel via de voordeur naar binnen en via de achterdeur naar buiten  
-Uiteraard blijft men thuis al men verkouden of grieperig is 
-Niezen en hoesten in de elleboog, en gebruik een papieren zakdoekje  
-Was regelmatig je handen en gebruik papieren handdoekjes, we zullen voor 
ontsmettingsmiddelen zorgen 
-Geen handen schudden 
-Gebruik van toilet is toegestaan 
 

We kijken er naar uit om iedereen weer te zien en spreken want we hebben 
elkaar gemist en een boel te vertellen en hopen jullie te zien vanaf 3 juni, we 
beginnen in ieder geval met koffie en gebak om te vieren dat we weer open 
mogen. Maar natuurlijk begrijpen we ook als u voorlopig nog niet komt! 

Namens het bestuur, 
Connie Kleimeer 
Tel. 0226 383132 


