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   Aan alle Logesecretarissen/Schrijvers  
                               in het Nederlandse District  

  
14 maart 2020   
 

               Achtbare Broeder, 
 

Hierbij deel ik u mede, dat de District Grootmeester Cornelis van Putten, vanwege de actuele Corona 
maatregelen, heeft besloten dat alle Maconnieke activiteiten binnen het Nederlandse District tot 1 april 2020 niet 
doorgaan maar worden uitgesteld. De specifieke Loges zijn hierover al ingelicht.   
 
Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland zijn Public Health maatregelen genomen. Ook heeft de 
Grootsecretaris het Corona beleid binnen de Orde aangegeven (zie bijlagen). Het doel daarbij is dat u geen 
anderen besmet.  
 
Verder zijn er naast de al bestaande hygiëne maatregelen als veelvuldig met zeep uw handen wassen en geen 
anderen opzoeken bij aanwezige klachten die kunnen wijzen op een corona besmetting (droge hoest, 
kortademigheid en koorts). Dit geldt ook als in contact komt met personen uit bekende risicogebieden. Gisteren 
is het beleid uitgebreid naar een verbod van alle evenementen met meer dan 100 personen. Hierdoor worden ook 
de Loges en logegebouwen getroffen. De loges hebben door hun oudere leden een bijzondere 
verantwoordelijkheid.   
 
Binnen de broederschap is er sprake van oudere broeders en van broeders, die al ziekten met zich dragen. Zij 
lopen daardoor extra risico. Het is onze broederplicht om de risico’s voor hen nadrukkelijk te verkleinen. De 
Public Health ontwikkelingen rond het Corona virus, zoals door het RIVM wordt uitgedragen, worden door de 
District Grootmeester en mijzelf nauwgezet gevolgd. Zodra duidelijk is wat het beleid na 1 april 2020 zal worden 
zal ik u opnieuw informeren. Houdt hierbij rekening met het gegeven, dat de beperkingen ook na 1 april 2020 
kunnen aanhouden. U ontvangt hierover nader bericht.  
 
Wil een Dispensatie aanvragen voor het houden van de Loge bijeenkomst op een later tijdstip. Wil in de 
toelichting hierbij aangeven, dat het is vanwege het Corona beleid. Wil tevens aangeven of het een Installatie 
betreft. Door de Groot Secretaris is toegezegd, dat aan deze specifieke dispensaties geen kosten verbonden zijn. 
Indien er nog vragen overblijven dan kunt u mij op gebruikelijke wijze benaderen.       

 
 

Namens de District Grootmeester,  
Met broederlijke groet,  

 
Ruud H.M. Geerdes,   

 District Groot Secretaris 
 


