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Rijen, 24 maart 2020
Beste Leden,
Dit is helaas de 2e brief is zeer korte tijd waarin we jullie moeten laten weten dat een
gepland evenement niet door kan gaan.
Zoals jullie weten is er een heel vervelende griep die de hele wereld in zijn greep heeft
ontstaan. En ik ga ervan uit dat jullie ook op de hoogte zijn van de maatregelen die door
onze regering zijn genomen om het corona virus zo snel mogelijk in te dammen.
Dit houdt voor ons in dat ook wij geen evenementen kunnen en mogen organiseren tot
1 juni a.s.
De Brabantrit was mede hierdoor al uitgesteld maar nu moeten wij de rit cancelen.
Maar van uitstel komt geen afstel, het is de bedoeling dat we de rit na de zomer een keer
gaan rijden.
Het Hemelvaart weekend kom geheel te vervallen, campings mogen niet open tot minimaal
1 juni.
Ook wij als bestuur mogen zelfs niet samen komen om te vergaderen, dit hebben we nog
nooit meegemaakt. Er zijn wel andere manieren dat we samen kunnen oveleggen en dat
gaat binnen kort ook gebeuren. We gaan dan kijken of de barbecue met een rit of terrein
het eerst volgende evenement in juni kan worden, maar dan moeten de maatregelen wel
worden versoepeld of in getrokken door de overheid. Wij volgen e.e.a op de voet.
Als er nieuws is krijgen jullie zo spoedig mogelijk een mail van ons met een datum voor het
eerst volgende evenement. En we hopen dan ook voor na de vakantie datums te kunnen
noemen. En de bijbehorende evenementen.
Tot die tijd wens ik jullie veel sterkte en
gezondheid zodat we elkaar over een tijdje
weer kunnen zien op een treffen van de
Vriendenkring.
Hou je mail in de gaten,
Groeten het Bestuur

