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Beste Wilhelminaleden
Het coronavirus slaat weer heviger toe. De regering heeft de maatregelen opnieuw aangescherpt.
We moeten met zijn allen alert blijven en zorgen dat we het virus zelf niet oplopen. De regering heeft
maatregelen genomen die ons, als wielerclub, ook aan gaan. De sportkantines moeten weer dicht, de
horeca mag maximaal 30 personen ontvangen.
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben wij besloten om het seizoen als volgt voort te
zetten.








De sluitingsrit en feestavond, gepland op 25 oktober, wordt afgelast.
Het besluit om de najaarsvergadering wel of niet door te laten gaan wordt later genomen.
De resterende ritten laten we doorgaan. Vertrek is vanaf de Genderbeemd, maar deze is niet
open. Bij terugkomst is de Genderbeemd ook niet open. Op de pauzeplaats kunnen we in
principe terecht als de groep minder dan 30 personen is. De ritverantwoordelijke dient zelf te
informeren bij de geplande pauzeplaats wat de mogelijkheden zijn. Neem uit voorzorg een
mondkapje mee.
Om een te grote groep bij het starten te vermijden, worden de vertrektijden als volgt:
o Randonneurs en toeristen 8.30 uur
o Recreanten en Groep60 9.00 uur
Voor de Baarschottocht op 18 oktober, met gezamenlijke pauzeplaats, komen we later nog
met een voorstel.

Het bestuur
Zie volgende pagina, voor de gewijzigde agenda.
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Kalender oktober
Randonneurs
4-okt
11-okt
18-okt

8.30
8.30
8.30

Spartelvijvertocht
Kleine Brogeltocht
P Nog te besluiten

100
100
75

8.30
8.30
8.30

Meettocht (kort)

85

Lozentocht
P Nog te besluiten

85
75

9.00
9.00
9.00

Herfsttocht
Verrassingstocht
P Nog te besluiten

60
60
60

9.00
9.00
9.00

Herfsttocht
Zomerhoftocht
P Nog te besluiten

60
60
60

Toeristen
4-okt
11-okt
18-okt

Recreanten
4-okt
11-okt
18-okt

Groep 60
4-okt
11-okt
18-okt

Louis Kuijken
Sterkenburg 616.
5653 NP Eindhoven
Tel : 06-51857919
E-Mail : Genderbeemd@cs.com

