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Woensdag 1 juli openingsavond met toerritje vooraf

Hoera, ons clubhuis mag weer open!
Conform de richtlijnen van het RIVM mogen wij ons clubhuis per 1 juli weer openen,
mits wij gezamenlijk een aantal Corona gerelateerde maatregelen in acht nemen.
Daar gaan we dus — ook weer gezamenlijk (!) — voor zorgen en we beginnen deze openingsavond meteen met een leuke toerrit door de omgeving om het te vieren.
Kees Huigenbos heeft al een mooie nieuwe toerrit voor deze gelegenheid uitgezet! Die
krijgen jullie tijdig per e-mail van de toercommisie.
Het bestuur heeft afgelopen week een
aantal maatregelen getroffen die deze
openstelling mogelijk maakt.
Het hoeft eigenlijk allemaal niet zo moeilijk te zijn want
iedereen kent inmiddels wel zo’n beetje de regels en
moet gewoon zijn gezonde verstand gebruiken en rekening met elkaar houden. Dat is eigenlijk alles.
We hebben nog even de belangrijkste regels voor jullie
op een rijtje gezet:







Bij binnenkomst handen desinfecteren!
Ingang via de normale hoofdingang!
Uitgang via de terrasdeuren!
Schudt geen handen!
Bij consumptie bestellen voldoende afstand houden tot










de barmedeweker!
Probeer overal zo goed mogelijk 1,5 meter afstand te
houden!
Hou vooral het gangpad naar de keuken vrij en ga daar
niet aan de bar hangen!
Bij verkoudheid of snotterigheid die heel misschien wel
eens Corona zou kunnen blijken, niét naar de club komen!
Eén man resp. één vrouw tegelijk naar het toilet!
Uiteraard hoesten en niezen in binnenkant van je elleboog
Maximaal 4 mensen aan één tafel zitten!
En last but not least:
Gewoon zoals het hoort goed rekening houden met
elkaar en je boerenverstand gebruiken!
Bestuur MC De Kraats

Attentie: ons clubhuis inclusief terras mag/kan volgens de Corona-regels maximaal 40 personen herbergen! We verwachten
niet direct 40 man, maar mocht dat wel zo zijn: hou daar dan rekening mee en ga niet met z’n allen op het terras of binnen
staan. Verspreid je, houdt rekening met elkaar en met de regels en verpest het niet meteen al de eerste avond.

